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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 01 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, és köszöntöm mindazokat, akik a most szokott formában tudják nyílt 
ülésünket nyomon követni a zártláncú adás következtében. 

A napirendipont-tervezeteket időben megkapták képviselőtársaim, ezek 
tárgysorozatba vételről szólnak. Ugyanakkor a 2. napirendi pontban beterjesztett, a 
hobbi méhészettel kapcsolatos Kálló Gergely-indítvánnyal kapcsolatban a beterjesztő 
ma reggel azt kérte, hogy vegyük le a napirendről. Kérésének eleget teszünk. Ez egy új 
eljárást indít el ilyenkor újabb határidő kijelölésével, tehát jó messzire sorolódik a 
tárgyalási kötelezettségünk ezáltal a hobbi méhészettel kapcsolatosan. A 
napirendipont-tervezeteket ezért két szavazási részben fogom javasolni. Az elsőben azt 
fogom megkérdezni, hogy egyetértünk-e Kálló Gergely indítványával, hogy vegyük le 
az általa kezdeményezett napirendet, a másodikban pedig az így fennmaradt napirendi 
pontok elfogadására teszek majd javaslatot.  

Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a 2. napirendi pontot, Kálló 
Gergely indítványát ne tárgyaljuk. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ez egyhangú.  

Így a most már módosított napirendipont-tervezetről kérdezem, hogy ki az, aki 
egyetért. Aki igen, kézfeltartással ezt jelezze! (Szavazás.) Ez szintén egyhangú. Tehát 
így az 1. érdemi és a 2. egyebek napirendi ponttal fogunk ma foglalkozni. 

„Zöld reformot az állattartásban” címmel benyújtott H/14962. 
számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Az 1. napirendi pontban a „Zöld reformot az állattartásban” címmel benyújtott 
határozati javaslatról fogunk vitatkozni, annak is a tárgysorozatba vételéről. Több 
kezdeményezője van, a kezdeményezők között viszont jelen van képviselőtársunk, 
Csárdi Antal, és gondolom, hogy ő fogja indokolni (Jelzésre:), úgyhogy meg is adom a 
szót. 

Csárdi Antal kiegészítése 

CSÁRDI ANTAL (LMP), előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Azt gondolom, hogy az állatkínzások elleni fellépés egy 
pártpolitikán túlmutató kezdeményezés, és mind a kormánypárti, mind az ellenzéki 
képviselők részéről ez támogatást biztosít. Ugyanakkor azt gondoljuk, és az LMP 
frakciója azt az álláspontot képviseli, hogy nem elég a kedvtelésből tartott állatokra 
koncentrálni csupán, mert azt tapasztaljuk, biztosan önök is emlékeznek az elmúlt 
időszakból a NÉBIH által készített videón a perkátai vágóhídon tapasztalt helyzetre, 
ami sajnos nem egyedi, viszonylag gyakran lehetne hasonló videókat készíteni. 
Ráadásul a jelenlegi gyakorlatnak részei a tömegesen és ellenőrizhetetlenül használt 
antibiotikumok, melyek kedvezőtlen hatással vannak mind az állatállomány 
egészségére, mind az így előállított termékeket fogyasztó emberek egészségére.  

Ez a határozati javaslat azt célozza, hogy fenntartható módon és 
zöldegészségügyi szempontokat figyelembe véve gondoljuk végig az ez irányú 
szabályozást. Én nem hiszem, hogy nagyon hosszan kellene nekem érvelni amellett, 
hogy ez mennyire fontos, és hogy közös ügyünk, nem gondolom azt, hogy ez 
pártpolitikai elvek mentén lenne, mert a bizottságban jól megszokott szakmai 
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kereteken belül azt gondolom, hogy akár a kormánypárti többségnek a támogatását is 
élvezheti. Nagyon fontos lenne, hogy ezek, a határozati javaslatban foglalt célok 
megvalósuljanak, mert hosszú távon mind az állatkínzásnak, mind az 
antibiotikumoknak az a típusú, a mai gyakorlatot megtestesítő gyakorlata kedvezőtlen 
hatással van mindannyiunk egészségére. (Hangosan zúg az egyik fali hangszóró.) Ma 
az emberek többsége nem tud olyan élelmiszerhez vagy olyan húsáruhoz hozzájutni 
többségében, amiknél az antibiotikumok ellenőrzöttsége az elvárt szinten van.  

Szeretném kérni bizottsági tagtársamat, hogy támogassák ezt a határozati 
javaslatot, illetve annak a napirendre vételét. Köszönöm szépen.  

Hozzászólások  

ELNÖK: Igen. Köszönöm szépen. Horváth Istvánnak adok szót. (Dr. Apáti 
István megérkezik az ülésterembe.) 

 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nemcsak a 

gombokat keresem itt ezen a gépen, hanem a szavakat is az előttem szóló 
hozzászólásával kapcsolatosan, és próbálok kellő tisztelettel beszélni az 
előterjesztésről, illetve a tárgysorozatba vételre szánt munkaanyagról.  

Előzetesen szeretném elmondani az álláspontomat, hogy egyértelműen nem 
támogatom ezt a határozati javaslatot, és a bizottságnak is ezt fogom javasolni, már 
csak azért is, mert, tisztelt Csárdi Antal képviselő úr, mint gyakorló állattartó, én 
kikérem magamnak, és megmondom őszintén, mélyen megdöbbent az a fajta 
kinyilatkoztatás és álláspont, amit nemcsak az előterjesztés tartalmaz, hanem amit ön 
is megfogalmazott. Valószínűleg ön nem olvasta teljesen végig ezt az előterjesztést, de 
azzal, hogy az állatkínzással szembeni kezdeményezésre hivatkozzon - amit, azt 
gondolom, önmagában mindenki jogos és támogatandó dolognak tart -, és egy, az 
állattartókkal kapcsolatos előterjesztést fogalmazzon meg, ezzel ön több tízezer magyar 
vidéki polgárt sértett és támadott meg.  

Gyakorlatilag ez azt is mutatja, hogy ez a fajta előterjesztés - amit én próbáltam 
összegezni, hogy milyen gondolatok fogalmazódtak meg bennem - egy idealista, 
életszerűtlen, szakmaiatlan, és több tízezer ember munkahelyét veszélyezteti mind az 
állattartók körében, amit szeretnék ki is kérni, hogy az állattartást az állatkínzással 
összemossa - (Erősödik a teremben a hangfalból áradó zaj.) Nem tudom, be lehetne 
csukni az ablakot? Mert nagy a zaj. Kérem a kollégákat! (Megtörténik, de a zaj nem 
szűnik meg.) Köszönöm szépen. -, ezáltal több tízezer munkahelyet, és nemcsak az 
állattartók, hanem a feldolgozók tekintetében is vidéken veszélyeztet. Maga az anyag 
hamis állításokat, hamis következtetéseket sugall. Az, hogy az állattartót, a magyar 
gazdálkodót, a magyar állattartót ökoterroristának nevezi, és azzal párhuzamot von, 
azt gondolom, hogy ez a vidék lenézése és alábecsülése. 

Amit itt öt pontban megfogalmazott - és azért nagyon sarkosan fogalmazott -, 
abban az anyag két elemét sarkította ki. Arra utal az anyag, hogy támogassa a 
termőföldtől az asztalig stratégiát, az ökogazdálkodásba vont területek arányát 
jelentősen megnövelné. Azt látni kell, hogy ideológiai alapon nem lehet vidéket építeni 
és vidéki gazdaságot építeni úgy, hogy annak a gazdasági hátterét nem biztosítjuk. 
Jelenleg is folyik ökogazdálkodás a magyar területek arányában, arányosan, sőt a 
kormány az Európai Unióval közösen, a mindenkori politikán felülemelkedve, az AKG-
n keresztül jelentős forrásokat biztosít a gazdálkodók számára, hogy minél 
környezettudatosabban tudjanak gazdálkodni, és csak a szükséges termőterületeket 
vonják be a gazdálkodásba. Tehát ez a fajta kezdeményezés jelenleg is megvan, de ami 
itt az 1. pontban van, az alapvetően annak a valós gazdasági, illetve környezetre való 
hatását nem elemzi, azt nem állítja egymással arányba, és adott esetben nem jelöl meg 



7 

ehhez forrásokat. Hiszen egyik oldalon arról beszélünk, hogy minél többen lakjanak 
vidéken, a települések tartsák meg a fiatalokat, de közben meg ilyenfajta 
kezdeményezésekkel az életteret megszüntetjük a fiatalok számára, a fiatal 
gazdálkodók számára. 

Az állatjóléti támogatásokra is utal az előterjesztés. Látszik, hogy az előterjesztő 
nincs tisztában a magyarországi állatjóléti szabályokkal. Gondolom, képviselő úr sem 
tájékozódott, mielőtt ezt az előterjesztést támogatta volna, mert az Európai Unión belül 
Magyarország költ egy állategységre vonatkozóan a legtöbbet állatjóléti támogatásokra. 
Több tízmilliárd forintot kapnak meg közvetlenül nemzeti forrásból a gazdálkodók 
szinte minden ágazatban, ahol sokkal magasabb állatjóléti feltételeket kell biztosítani 
a magyar gazdálkodóknak, mint általában az európai uniós normák mind a sertés-, 
mind a baromfi-, mind a marhaágazatban, mind a tartási helynek az egy állatra jutó 
négyzetméterére, a fényerőre vonatkozóan, hogy milyen bevilágítással működnek az 
istállók, milyen ott a levegő szennyezettsége, illetve nem szennyezettsége, az ivóvíz 
minősége. Tehát nagyon sok olyan állatjóléti szempont van, amit nemcsak hogy 
előírnak, hanem be is tartatnak. Erre megvannak az ellenőrző szabályozások jelen 
pillanatban az állattenyésztésben, tehát ez példaértékű az egész Európai Unión belül.  

Ezt a 2. pontot nem is értem, tájékozatlanságból adódóan kerülhetett ez ide. Az, 
hogy a nagyüzemi állattenyésztést, ahol nagyon komoly állatjóléti előírásokat 
valósítanak meg a gazdák, állatkínzáshoz hasonlítani, ez mélyen megdöbbent, és 
felháborít. Habár még azt is el kell mondjam, hogy az Európai Unión belül jelenleg 
Magyarországon egyedülálló, Európán belül is egyedülálló állattelepi korszerűsítési 
támogatási forrásokat biztosít a magyar költségvetés, pont annak érdekében, hogy 
minél korszerűbb állattartó telepeket tudjunk üzemeltetni, illetve építeni. 

A javaslat 3. pontja, hogy alakítsunk ki az állatjóléti szempontokban 
minőségrendszert, ez a különböző védjegyrendszerekre utal. Azt kell hogy mondjam, 
jelen pillanatban nagyon sok védjegy van Magyarországon a GMO-mentességtől 
kezdve, a tartási körülményeken át sok mindenre vonatkozóan, adott esetben vagy a 
feldolgozó üzemek vagy az állattartók kezdeményeznek ilyen védjegyrendszert. De 
szintén egyedülálló módon pont most van a NÉBIH-nél egy kezdeményezés, ahol egy 
olyan kiváló magyar élelmiszer-védjegyet vezetnek be, melynek a kidolgozása már több 
éve tart, ahol pont az egyik fő szempont az állatvédelmi szabályok betartása. Tehát ez 
a fajta védjegyrendszer, hogy még beszéljünk megint általában egy védjegyről, ez is azt 
mutatja, hogy az előterjesztők nem felkészültek, nem tájékozottak a magyarországi 
rendszerekből. 

A 4. pontban, hogy terjesszen az Országgyűlés elé olyan törvénymódosító 
csomagot, amelyik megtiltja, hogy közpénzből, vagy közpénzből támogatott szervezet 
vagy köztestület állati termékek fogyasztására ösztönző kampányt finanszírozzon vagy 
folytasson, hát, ez is a több tízezer vidéki munkahelyet kockáztatna mind a feldolgozók, 
mind az állattartók esetében egy ilyenfajta felhívás. Egy perkátai esetet mondott. 
Nyilván vannak felelőtlen állattartók, meg adott esetben vannak felelőtlen vállalkozók 
is, de egy egész ágazatot ezzel kapcsolatosan összefüggésbe hozni, ez megint egy 
felelőtlen politikai magatartás.  

Gyakorlatilag az, hogy ha a kiváló minőségű magyar élelmiszerekre vonatkozóan 
megtiltanánk bármiféle ilyen reklámot, hogy kiváló minőségű magyar húst vegyenek a 
vásárlók, ez általában szembe menne a magyaroknak mind a gasztronómiai, mind a 
történelmi kultúrájával, sőt az egészséges élelmiszerhez való jutással is, hiszen az állati 
fehérje az egészséges élelmiszernek és a táplálkozásnak is egy fontos része. Azt 
gondolom, hogy ez is egy felelőtlen, mondhatni, egy demagóg kinyilatkoztatás. 

Ami az antibiotikumos kérdést illeti, az 5. pontot, valóban az a cél, hogy minél 
kevesebb antibiotikumot használjunk nemcsak az állattenyésztésben, hanem a 
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humánegészségügyben is, csak külön kell választani az antibiotikumhasználatot az 
antibiotikumhasználattól. És arról is szeretném tájékoztatni a tisztelt képviselő urat, 
hogy nézzen utána, hogy az Európai Unión belül, illetve általában a világon az 
antibiotikumhasználatnak milyen szabályozása van, mert a világon messze az Európai 
Unióban a legszigorúbb az antibiotikum felhasználásának a rendszere. Ez nem jelenti 
azt, hogy ne lehetne kevesebbet, sőt szükségszerű, hogy kevesebb antibiotikumot 
használjunk akár az állattenyésztésben is, csak korábban akár az Egyesült Államokban, 
Dél-Amerikában az antibiotikumhasználatnak két szempontja is volt. Korábban 
például azért használták, hogy hústömeg-gyarapodást érjenek el az állatoknál, a 
tejhozamot növeljék az állattenyésztésnél. Az ilyenfajta antibiotikumhasználatot teljes 
egészében az Európai Unión belül betiltották. Állatgyógyászati szempontból van ennek 
használata. Nem ész nélkül használják fel az antibiotikumot az állattartók, de 
gyakorlatilag egyre kevesebb, és lehet látni, ha megnézi a statisztikákat, egyre csökkenő 
arányban van ez a fajta antibiotikumfelhasználás. Minden állattartó telep a működési 
engedélyéből adódóan szigorú állatorvosi kontroll alatt van, ahol például egy gyógyszer 
felhasználásakor az utána lévő élelmiszer-biztonsági időt, állategészségügyi idő 
kivárását is szükséges betartani a különböző telepeknek.  

Illetve én utánanéztem, mert nagyon felbosszantott ez az előterjesztés, például 
2018-ban elindított a NÉBIH is egy programot, amelynek pont az a célja, hogy az 
állattartó telepeken minél kevesebb antibiotikumot használjanak fel. Ez a program 
jelen pillanatban is működik, segíti az állattartók költségcsökkentését, és 
természetesen, ami a legfontosabb, az állatok mellett védi az emberek egészségét, hogy 
minél több antibiotikummentes élelmiszert tudjunk fogyasztani.  

Tehát, összességében azt kell mondjam, hogy maga az egész előterjesztés egy 
teljesen szakmaiatlan, a tények ismeretét nélkülöző, idealista és életszerűtlen felvetés. 
Az, hogy a jó szándék, az állatvédelem meglegyen, az antibiotikum- meg az 
ammóniacsökkentés, az helyénvaló, de azt gondolom, hogy ezt nem ilyen formában kell 
megfogalmazni, és pont az ilyenfajta előterjesztések azok, amelyek téves információk 
alapján a magyar állattenyésztéssel, illetve a magyar húsiparral, a feldolgozóiparral 
szembeállítják a fogyasztókat, ahelyett, hogy tudatos fogyasztókat alakítanának ki, és 
helyette valamiféle vegyipari és könnyűipari lobbi szekerét viszik.  

Mire gondolok, képviselő úr? Pont arra, én emlékszem - nem tudom, mennyire 
emlékeztek, emlékeznek arra -, hogy pár évtizeddel ezelőtt az volt, hogy a zsír 
egészségtelen, véletlenül se együnk zsírt, mert az étolaj meg a növényi olajokból készült 
vajak és egyéb termékek, műtejek az egészségesek. Csak jelzem, e mögött is egy iparág 
áll, aki ezeket a művajakat, műtejeket, műhúsokat gyártja, és igazából ezt az iparágat, 
ha nem is ez volt a szándék, de közvetetten ezt támogatják, és e mögött van igazából a 
nagyüzemi növénytermesztés, mert ahhoz, hogy ezeket a műkajákat le tudják gyártani 
ipari körülmények között, ehhez árualap is kell, és ezt valamilyen módon elő kell 
állítani.  

Azt gondolom, még egyszer, lezárva, hogy számomra ez abszolút 
elfogadhatatlan, tehát én biztosan nem fogom támogatni, és kérem a bizottságot is, 
hogy ezt ne támogassa, és kérem tisztelt képviselőtársamat, hogy az állatkínzást és az 
ehhez kapcsolódó dolgokat, amiket itt tévesen megfogalmaztak, ezeket ne használja a 
magyar állattenyésztőkre és a vidéken gazdálkodó magyar emberekre. Köszönöm 
szépen, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Magyar Zoltán alelnök úrnak adok szót. 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Én azért 

ebbe az előterjesztésbe nem láttam bele azt, hogy az állattartókat kompletten 
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egybemosnák az állatkínzókkal, azért ez egy erős megfogalmazás szerintem. Tartalmaz 
olyan részeket, amelyekkel én sem tudok egyetérteni, például mondjuk, hogy állati 
termékeket ne reklámozhatnánk közpénzből, sőt, sok tekintetben sokkal nagyobb 
kampányt kellene szerintem finanszíroznia az államnak egy-egy jellemzően magyar 
előállítású termék kapcsán. Tehát vannak olyan részelemek, amelyekkel én sem értek 
egyet, de azt semmiképp nem mondanám, hogy ne lenne olyan fajsúlyos ez a téma, 
hogy ne kerüljön a parlament elé, és ne adjunk arra lehetőséget, hogy ennél sokkal 
szélesebb körben, nagyobb súllyal meg tudjuk ezeket vitatni, hiszen ha tudatos 
fogyasztókat kívánunk minél nagyobb részben a társadalomba, akkor annak az is része, 
hogy őszintén és nyíltan meg tudjuk beszélni ezeket az ügyeket. 

Az, ha az antibiotikumok csökkentésével, ennek esélyével egyet tudunk érteni, 
és reméljük, ezzel mindenki egyetért, hogy érdemes lehet ilyen jellegű kutatásokat 
végezni, akkor arra a legjobb terep, hogy a parlamentben ezt megbeszéljük, hogy az 
érintett egyetemek számára lehetőséget teremtsünk arra, hogy ebben jobban 
elmélyedjenek, hogy államilag finanszírozott kutatások születhessenek. Hiszen ha 
valamiben nem volt vita itt, ezen bizottság előtt a kormányoldal és közöttünk, az 
például az volt, hogy Magyarország egyik kitörési pontja lehetne, ha minőségi, jól 
feldolgozott, GMO-mentes élelmiszerek sokaságával rendelkezne hazánk, és ezekkel 
meg tudnánk jelenni nemcsak a hazai, hanem a külföldi piacokon is, és ennek része kell 
hogy legyen például az is, hogy minél kevesebb antibiotikummal képesek legyünk 
előállítani azt az alapanyagot. Ez egy fontos téma, és nem titkolni kell, meg örülni 
annak, hogy a NÉBIH-nek egyébként már van ilyen jellegű vizsgálata, hanem minél 
több nyilvánosságot és forrást biztosítani erre a célra, ha másért nem, azért, mert az 
állattartás messze nem érte el azokat a célokat, amelyeket egyébként pont önök 
fogalmaztak meg, kormányoldaliak. 

Hadd emlékeztessek mindenkit, hogy 2020-ban járt le az a nemzeti 
vidékstratégia, amit 2010-ben fogalmazott meg az akkor hatalomra kerülő kormány, 
és amelyben nagyon komoly szerepet szánt az állattartásnak, annak a politikának, hogy 
a növénytermesztés és az állattartás egyensúlyának felborulása megforduljon, és egy 
egészségesebb egyensúly legyen újra a magyar mezőgazdaságban. Ebből konkrétan 
semmi nem valósult meg, a legtöbb területen az elmúlt tíz évben is visszaszorulás 
tapasztalható, ha az állattartást megnézzük. Néhány kivétel van, ahol mondjuk, 
stagnálás vagy nagyon enyhe növekedés tapasztalható. Tehát, ha valaki felvet a magyar 
állattartással kapcsolatos dilemmákat, akkor szerintem az megér annyit, hogy a 
parlament kereteit kihasználva ezt tárgyaljuk. 

Az ökológiai gazdálkodásról teljesen fölösleges ebben a körben azt hazudni, 
hogy ma jól működik Magyarországon, vagy egyáltalán azt sejtetni, hogy van e 
tekintetben előrelépés. Adminisztrációs trükkök vannak kizárólag, amelyek esetleg 
elérhetnek bizonyos területnövekedést a statisztikákban, de mindannyian tudjuk, szó 
nincs arról, hogy növekedett volna az ökológiai gazdálkodásba vont területek száma. 
Itt is sok tennivalónk van, és nemcsak azért, mert ez egy hasznos dolog, vagy mert 
előremutatónak tartjuk, hanem azért, mert a világ és az Európai Unió ebbe az irányba 
mozdul, és egyre erőteljesebben fog mozdulni, és vagy az események után futunk, vagy 
felkészülünk erre az egészen biztosan eljövő jövőre, és az élére állunk akár egy-egy ilyen 
kezdeményezésnek. 

Azt megint nem tartom ellenérvnek az indítvánnyal szemben, hogy nem 
részletezi, hogy mit, milyen forrásból finanszírozna, hiszen ez egy határozati javaslat, 
ami felvet kérdéseket, és amit, még egyszer hangsúlyozom, tartok annyira lényegesnek, 
hogy a parlament előtt vitassuk meg, a kormányoldal feladata meg az, hogy 
megteremtse, amennyiben ez átmegy az Országgyűlésen, azokat a forrásokat, 
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amelyeket esetleg ez a program igényelne. De ha tippeket várnak, például 300 milliárd 
forint érkezett be a földeladásokból, amit pont ilyen célokra kellett volna fordítani. 

Tehát összességében azt tudom mondani, hogy tudjuk támogatni azt, hogy 
vitassuk meg ezt szélesebb körben, annak ellenére is, hogy van egy-két pont, amelyek 
közül emeltem is ki példákat, ahol én sem értek egyet az indítványtevőkkel, de 
mindenképp alkalmas arra, hogy megvitassuk. Azt még hozzá szeretném tenni, hogy 
nekem nem az a tapasztalatom, hogy az ellenzék ideológiai alapon viselkedne ebben a 
kérdéskörben. Az elmúlt harminc évben, ha megnézzük, hogy ki az, aki valóban 
ideológiai alapon tekintett a vidékre, az a most kormányzó pártokra jellemző messze a 
leginkább. Én ebben csak egy olyan javaslatot látok, ami alkalmas arra, hogy további 
viták elé tegyük, úgyhogy részemről támogatni fogom ezt. Köszönöm. 

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

Ellenzéki Képviselőtársak! Még egy gyakorló gazdálkodó fog hozzászólni a 
kormányoldal részéről, de ahogy elnézem itt a saját sorainkat, ez nem nagy dicsőség - 
idézőjelben -, hisz mind a négy jelen levő képviselő egyébként gyakorló gazdálkodó. 
Nem tudom, van-e az egész ellenzékben összesen ennyi ember, aki valóban tudja is, 
hogy amit csinál, az mit jelent a politika vonatkozásában, úgyhogy én is egy-két 
gondolatot hadd osszak meg önökkel. 

Először is hadd reagáljak Magyar képviselőtársamra, aki azt mondja, hogy az 
állattenyésztést fel kellene futtatni. Igen, képviselő úr, tényleg nagyon jó lenne, csak 
pillanatnyilag a világon a trendek nem ebbe az irányba mutatnak. De ha még el is 
fogadunk ilyen remek javaslatokat, amik még a mostani állattartóknak a kedvét 
elveszik és a költségeiket tovább növelik az állattenyésztés vonatkozásában, akkor 
aztán nagyon jó lesz a magyar vidéknek!  

Védjegyhasználat. Tisztelt képviselő úr, aki itt a képviselő hölgyek helyett 
vállalta az előterjesztő szerepét, a teljes élelmiszer-ágazat most már évek óta azon küzd, 
hogy hogyan tudjuk csökkenteni a védjegyek számát, ugyanis pillanatnyilag ez nem 
más, mint egy információs zaj a fogyasztók számára, hisz annyi védjegy van, hogy azt 
sem tudják, melyik mit jelent. Tehát a kevesebb több lenne, ez itt most, azt gondolom, 
tökéletesen igaz, úgyhogy az Isten mentsen meg minket attól, hogy még egy védjegyet 
bevezessünk. 

Az ökoterületek vonatkozásában - ezt Magyar képviselő úr hozta elő - az Európai 
Uniónak van egy egészen remek javaslata - itt a „remek” szót idézőjelbe tenném -, ez a 
Green Deal, amelyben előírják, hogy növeljük háromszorosára az ökológiai területek 
nagyságát. Hogy ezt hogyan oldjuk meg, hogy meg lehet-e oldani, azt nem tudom, és 
hogy mennyi lesz az ára azoknak a termékeknek, és mit szólnak hozzá azok, akik 
egyébként most is ökológiai gazdálkodást folytatnak, mert az ő piacuk fog tönkre menni 
ebben, nem tudom, de szerintem ezt a témát ne erőltessük. 

Az állati termékek fogyasztását megtiltani, a fogyasztásuk növelését célzó 
kampányokat megtiltani, ezt én nem tudom másként értelmezni, mint a biológiai 
normalitástól való elszakadást. Tehát, elnézést, én elfogadom azt, hogy egyes emberek 
vegetáriánusok vagy vegán étkezést folytatnak, de hogy elvenni a társadalom egy 
részétől azt a lehetőséget, hogy ezen fogyasztási szokások mellett az egyébként 
biológiailag az ember számára normális fogyasztási szokásokat propagáljuk, ez egész 
egyszerűen felháborító, én azt gondolom. Ha ebből áll az, hogy tudatos fogyasztókat 
nevelünk, akkor szerintem maradjunk meg a tudatlanság szintjén, ami nyilvánvalóan 
egy szövegkörnyezetből kiragadott értelmezésben akár egy buta állítás is lehet, de ha 
így akarunk tudatos fogyasztókat nevelni, akkor az Isten mentsen meg minket ettől.  
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Egy kicsit hadd emelkedjek felül ennek az egész javaslatnak a tartalmán, és egy 
kicsit az egész elvet hadd tegyem az asztalra, mert ez nekem egy az egyben illeszkedik 
az Európai Uniónak ahhoz a farizeus magatartásához, amit egyébként ebben a témában 
művelnek. Ez nem más, mint egy zöldterrorizmus, amit az Európai Unió csinál, és 
nagyon sajnálom, hogy a magyar parlamentben vannak olyan pártok, amelyek 
egyébként ennek a szekérnek a tolói.  

Nézzük meg egy kicsit, hogy mi ez a zöldegyezség. Itt megfogalmaznak ilyeneket, 
hogy növényvédő szerek, műtrágya, antibiotikum, meg az ökológiai termelés 
vonatkozásában megfogalmaznak célszámokat 2030-ig. Tudják, képviselőtársaim, mi 
az egészen megdöbbentő? Az, hogy az Európai Uniónak volt képe ezt úgy az asztalra 
tenni, hogy egyetlenegy hatástanulmány nem érhető el ezzel kapcsolatban Európában. 
Az USDA, az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériuma képes volt egy ilyen 
hatástanulmányt csinálni, ebből néhány számot hadd ismertessek önökkel, s ennek 
fényében majd gondolják meg, hogy akarnak-e ennek a szekérnek a szekértolói lenni. 

Nézzük ezeket a számokat! A stratégia végrehajtásával az Európai Unió 
mezőgazdasági termelése 7-12 százalékkal fog csökkenni, az élelmiszerárak - és ezt is 
tessék majd elmondani a fogyasztóknak, a szavazóknak! -, 17-60 százalékkal 
emelkednek, az egy főre jutó élelmiszerköltség, ha forintban akarjuk kifejezni, 50-
200 ezer forinttal növekszik, s az Unió GDP-je - szélsőértékeket mondok 
értelemszerűen - 22-57 ezer milliárd forinttal csökken. Ez a magyar GDP-hez közelít, 
tisztelt képviselőtársak, ennyit bukunk ezen a remek Green Deal nevű akción 
Európában, és akkor nyilván ide lehetne azt is venni, hogy mit akarnak csökkenteni, 
mennyivel. 

Műtrágya-felhasználás. Magyarországon 91,9 kilogramm - hatóanyagra vetítve 
értelemszerűen -, Belgiumban 167, Hollandiában 138 kilogramm. Most mindenki 
csökkentse a felére? Mert pillanatnyilag ez szerepel ebben az egészen remek 
javaslatban. De nézzük akkor a növényvédő szereket is! Nálunk 1,8 kilogramm, 
Hollandiában 5,9 kilogramm, Belgiumban 4,9 kilogramm, Olaszországban 4,7 
kilogramm. És ha már az állatokról is beszéltünk, akkor egy kicsit hadd beszéljünk az 
állati minőségről is! Van egy úgynevezett állatsűrűségi indikátor, ami 100 hektárra 
vetíti a számos állatot. Magyarország ebben 52-es értékkel szerepel, Hollandiában ez 
380, Belgiumban 279, Dániában 158, Németországban 109. Tisztelt képviselő úr, ha 
úgy gondolják, hogy ezt a szekeret tolni kell, akkor sok sikert, de akkor ne csak egy 
részét legyenek kedvesek ennek a programnak elmondani, hanem annak az egészét, 
meg annak a kihatását is! 

És még egy dolog, ami miatt végtelenül farizeus ez az egész hozzáállás, az az, 
hogy mindemellett tárgyalunk a Mercosur-országokkal arról, hogy azért cserébe, hogy 
az Európai Unió ipari termékeit kivihessük Dél-Amerikába, ezért cserébe beengedünk 
egyébként horribilis mennyiségű élelmiszeripari terméket Európába. Baromfiból 
például annyit, mint amennyi Dánia, Svédország és Finnország teljes termelése, és 
vágómarha vonatkozásában beengedünk olyan értékes részeket, amik egyébként 
romba döntik, romba döntik a teljes európai piacot. Nem akarok itt az anyagban tovább 
kutakodni, de még egy gondolatot, hogy onnan majd be fog érkezni olyan etanol és 
olyan cukor, amit olyan körülmények között állítottak elő, ahol 27 olyan gyomirtó és 
növényvédő szer van engedélyezve, amit egyébként Európában évekkel, évtizedekkel 
ezelőtt betiltottak.  

Képviselőtársaim, ez ellen kellene harcolni, mert az, hogy egyébként exportáljuk 
a szennyezést a világ másik pontjára, ez minden, csak nem környezettudatos 
viselkedés. Az igazi környezetvédők ebben az országban a parasztok, a jó értelemben 
vett parasztok, akik egyébként nem azért akarják a növényvédő szert csökkenteni, mert 
valami hatástanulmány nélküli, vágyvezérelt őrültségből előírják nekik Brüsszelben, 
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hanem azért, mert nem érdekük a növelése. Egyébként pedig nem azért használunk 
növényvédő szert meg antibiotikumot, mert nincs más dolgunk, mint elkölteni a pénzt, 
hanem azért, mint amiért saját magunknak is antibiotikumot és gyógyszert veszünk, 
azért, mert a prevencióra, illetve a védekezésre szükség van. 

Azt gondolom, hogy ez az anyag nemhogy a parlamenti vitára, még arra sem volt 
alkalmas, hogy a bizottság előtt tárgyaljuk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Apáti István! (Dr. Apáti István: Nem jelentkeztem.) 

Akkor csak köszönés volt? (Dr. Apáti István: Igen, köszönés volt.) Jelnek vettem. 
Steinmetz Ádámnak adok szót. 

 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Örülök, hogy 

parázs vita alakult ki, érzelemtől nem mentes, és ha mondjuk, a személyeskedő 
részeket levesszük ebből, akkor azt gondolom, pontosan ezen érvek miatt, amit itt több 
képviselőtársam is felsorakoztatott pro és kontra, megérdemli azt ez a javaslat, hogy az 
Országgyűlés plénuma előtt is, egyébként egy tágabb, sajtónyilvános térbe bekerüljön. 
Pontosan, jól tudjuk, a világon és az Európai Unión belül is egyre súlyosabban előtérbe 
kerülnek a zöldelképzelések. Most nem a sötétzöld gondolatokra gondolok, mert 
nyilván az már egy szélsőség, de ezekkel foglalkozni kell, hiszen ha alapvetően 
leszögezzük azt az állítást, hogy az vagy, amit megeszel, és ha mellétesszük azt, hogy a 
legfontosabb érték az egészség, akkor nem mindegy, hogy milyen termékeket 
fogyasztunk el, és mindannyian tudjuk, hogy milyen élettani hatással van ez a 
társadalomra.  

Ezért én azt gondolom, hogy ha a bizottság ezt most lesöpri az asztalról, ezt 
megteheti, de ez egyenértékű azzal, hogy a szőnyeg alá seprünk egy olyan 
kezdeményezést - és most majd én is belemegyek pontról pontra -, melyben van, amivel 
egyet lehet érteni, és van, amivel én magam sem értek egyet egyébként, de maga mint 
elv, hogy foglalkozzunk ezzel a kérdéssel, mint ahogy az Európai Unió számos 
tagállama kiemelt figyelemmel foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, azt gondolom, 
megérdemelne egy vitát, amely során lehet ezt elutasítani, lehet módosító 
indítványokat hozzáfűzni ezen javaslathoz, de az, hogy mi ezzel egyáltalán nem 
akarunk foglalkozni, szerintem ez a bizottságra is rossz fényt vetne. 

Menjünk bele a konkrétumokba! Azt gondolom, az, hogy az állatjóléti 
szempontok jobban előtérbe kerüljenek, ez egy fontos célkitűzés. Az, hogy csökkenjen 
az antibiotikumfelhasználás, az is, azt gondolom, egy támogatandó célkitűzés. Az, hogy 
ne lehessen megtévesztő reklámmal azt sugallni, hogy az intenzív tartásból származó 
hús- és tejtermék, hogy az állatbarát tartásból származik, ez alapvetés kell, hogy legyen, 
hiszen ez csalás. Ha ezt megengedi a magyar piac vagy egyáltalán az élelmiszeripar, 
akkor ez csalás, és nem lehet vele egyetérteni.  

Itt nyitnék egy zárójelet, a kiváló minőségű élelmiszerek körét, amelynek a 
kidolgozása most folyik a háttérben. Gondolom, ahogy elnök úr is szokta mondani, a 
nagytestű feldolgozóipari, élelmiszeripari szereplők hatására most arról is szó van, 
hogy egy kifejt Holstein-fríz, mondjuk, megkapja a kiváló minőségű élelmiszer 
védjegyet, ami szintén egy pofátlan csalás és megtévesztése a fogyasztóknak, 
egyébiránt pedig a kiváló minőségű húsmarha-előállítók megalázása is, ha ezt 
megengedi majd a kedves hatóság, a kedves NÉBIH. Tehát ha itt lobbiérdekeket 
említettünk már, akkor erre is érdemes lenne odafigyelni.  

Mindazonáltal, ahogy Magyar képviselőtársam is említette, én sem értek egyet, 
hogy ne lehessen közpénzből olyan egészséges termékeket, a fogyasztásukat 
reklámozni, adókedvezményekkel segíteni, mint például a tej- vagy a haltermék, ami 
vitán felül áll, hogy egy egészséges, magas fehérjetartalmú és vitaminban gazdag 
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élelmiszer, vitán felül, hogy aki több halat eszik, az tovább is él. Én azt gondolom, hogy 
egy felelős kormánynak és egy felelős Országgyűlésnek minden eszközt be kell vetni 
annak érdekében, hogy edukáljuk a fogyasztókat, és ennek egyébként ez lehet egy 
észszerű eszköze is.  

Végezetül, azt gondolom, hogy a felvetéssel, ha elveket nézünk, nekünk előbb-
utóbb úgy is foglalkozni kell, és nagyon jó lenne, ha ez a vita egyébként elhangozna az 
Országgyűlés előtt is. Számos kérdéskörben én is egyet tudok érteni itt a kormánypárti 
képviselőkkel, de akkor ezt magyarázzuk meg az embereknek, magyarázzuk meg a 
fogyasztóknak és nem utolsó sorban nyilván a gazdáknak. Nem biztos, hogy ebből 
érzelmi kérdést kell csinálni, hanem sokkal inkább racionális kérdést, úgyhogy ezért én 
is hajlok arra, hogy ez egyáltalán vita tárgyát képezze majd az Országgyűlés előtt, de 
természetesen ezeket a kérdéseket jobban ki kell munkálni, és ha vannak benne olyan 
dolgok, amiket érdemes megfogadni, azt a jövőre nézve meg is kell tennünk. 
Köszönöm, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Néhány gondolatot tennék az eddigiekben 

elhangzottakhoz, és úgy látom, van második körös hozzászólási igény, akkor azt meg 
fogom adni. (Pócs János és Magyar Zoltán jelentkezik.) 

István, légy szíves, kapcsold ki a mikrofonodat! (Megtörténik.) Köszönöm 
szépen.  

Talán nyugodtan mondhatjuk, és büszkék is lehetünk mindannyian arra, akik itt 
tagok vagyunk, hogy ez egy olyan bizottság, ahol a legkevesebbszer estünk egymásnak 
éles politikai síkok mentén, és próbáltuk tényleg a szakmaiságot képviselni, és én most 
is köszönöm, hogy döntő többségében ez így történt. Nem akarok ezzel formabontó 
sem lenni, hogy ez ezután is így legyen, de egyet azért tisztázzunk. Aki nem veszi észre, 
hogy az LMP egy zöldirányultságot vett föl az elmúlt másfél évben, és ezt erőteljesen 
hangsúlyozza, az nem lát helyesen Magyarország politikai térképén. Az LMP ma már 
nem a Lehet Más a Politika nevezetű párt, hanem LMP - Magyarország Zöld Pártja. 
Őket így hívják. Már nem Lehet Más a Politika, mint ahogy alapították 2009-ben. Ez 
megtörtént a Fidesznél is, hogy a Fidesz Fiatal Demokraták Szövetsége volt, és ma nem 
az, hanem üzenetképpen, hogy melyik a fő irányvonala, ma úgy hívják a Fideszt - több 
névváltoztatás következtében -, hogy Fidesz - Magyar Polgári Szövetség. Ez egyértelmű 
üzenet, hogy mit tart ez a szerveződés létezésének a középpontjában. Az LMP 
névváltoztatás következtében Magyarország Zöld Pártja kíván lenni, ezt próbálja 
üzenni. Ebből az aspektusból érthető az indítvány, semelyik másikból nem, mert azzal, 
amit Steinmetz Ádám mondott, hogy ne érzelmileg közelítsünk ehhez a kérdéshez, 
hanem racionálisan, én azzal egyetértek, és akkor el kell utasítani ezt az indítványt. 

Először is, az indítványban újra föllelem én is azt a mezőgazdaságot bűnbakként 
beállító sugallatot, hogy az üvegházhatású gázokért, a klímabonyodalmakért, a 
hőmérséklet átlagos növekedéséért - és aztán sorozatban folytathatjuk, hogy a 
gleccserek és a sarki jégsapkák olvadása, és hadd ne soroljam a következményeket -, 
ezért rettentő nagy mértékben a mezőgazdaság a felelős. Én ezt kikérem magamnak, és 
legalább mi, akik a mezőgazdasággal foglalkozunk, ezt az állítást utasítsuk el azonnal, 
mert a világ legnagyobb környezetszennyezői változatlanul a fosszilis energiákat 
termelő, azokat feldolgozó és azokat felhasználó üzemek, mint például a 
szénbányászat, de ezt már messze megelőzte a kőolajipar és az azon anyagokat 
feldolgozók és felhasználók. Ezen anyagokat, akik felhasználják, a második helyen a 
legnagyobb szennyező ma a világon a divatipar. Tessenek utánanézni! Akik kitalálták a 
fast fashiont, azt, hogy gyorsan dobd el, amid van, mert két hét után már nem érvényes, 
mert már trendibb van, és most az USA-ban a legyártott ruhaipari termékek 70 
százaléka bálákban végzi, már nem tudják Afrikának meg másnak odaadni, mert nincs 
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annyi ember a világon, aki ennyi ruhát elhordana. Félelmetes környezetszennyezéssel 
dolgoznak, tessenek utánanézni!  

A harmadik helyen említik meg a mezőgazdaságot. De miért? A globalizáció 
miatt, ugyanis óriási ökológiai lábnyomot hagynak a szállítások következtében. Arról, 
amiről Győrffy Balázs beszélt, hogy Argentínából, Brazíliából komplett 
csirkeszállítmányok jönnek ide be Európába, és fogalmunk sincs, hogy milyen 
körülmények között nevelték, mi pedig magunkra nézve előírunk olyan állatvédelmi, 
állatjóléti törvényeket, amelyek nagyon komoly pénzbe kerülnek, és ezzel tesszük 
magunkat versenyhátrányossá azokkal szemben, akikre semmilyen szabály nincs, de 
különféle érdekek miatt kereskedelmi szerződéseket kötünk a világ egyik-másik 
földrészével és országaival.  

Meg tudja azt mondani valaki ma Európában, hogy az általunk hozott, nagyon 
komoly állatvédelmi szabályok, amelyek az egy négyzetméteren tartható 
csirkeszámokat például a ketrecekben tartott csirkéknél meghatározzák? Most van 
éppen rá program, most volt, hogy növeljük ezt meg, cseréljük le ezeket a ketreceket, 
mert már túl kicsik. Valóban. És még sorolhatnám, hogy például a zárt tartású 
szarvasmarháknál dörzsölőfákat és hengerlőfákat kell rakni - műanyagokat 
természetesen -, és az elektromos gépek be fognak indulni, és megdörzsölik a hátát, 
mint ahogy egy valódi mezőn található fához oda tudott menni régen, és megdörzsölte 
magát, és az nagyon jól esett neki, ma már ilyen nincsen, de előírják, hogy akkor tessék 
ilyet csinálni. Egy óriási iparág felépült erre, hogy ilyen játékszereket gyártanak ma a 
disznóknak és a teheneknek a zárt tartás miatt.  

Kérdezem én, hogy a Japánból meg Argentínából ideérkezett 1 kilós steak, ami 
tízezrekért, százezrekért vehető meg a luxuséttermekben - nem most, a pandémia alatt, 
hanem, amikor működnek -, azok mennyibe kerülnek és mekkora ökológiai lábnyomot 
hagyott, amikor Japánból meg Argentínából ide beérkezett, és azt milyen körülmények 
között tartották? Semmit nem tudunk erről, de nagyon trendik vagyunk, amikor azt 
állítjuk, hogy nekünk még szigorúbbaknak kell lennünk, sőt az európai uniós 
szabványnál is még szigorúbbnak kellene lennünk, mondja az indítvány. 

Akkor térjünk vissza a tárgyilagossághoz, a racionalitáshoz! Jelenleg zajlik a 
mezőgazdasági termelést szabályozó törvények újraírása. 2021-re be kellett volna, hogy 
fejezzék a miniszterek, nem sikerült. Aki a szakmában van, jártas, az tudja, hogy 
jelenleg két év átmeneti időszak van. Megnyílt a 2021-es forrás, de még a régi 
feltételekkel kell minden gazdálkodónak a gazdálkodását végeznie, és 2023. január 1-
jétől lépnek életbe az új, még szigorúbb feltételek. Valóban, ezek a feltételek a zöldítés 
felé mennek el, és ebben óriási vita van, hogy mit vagyunk képesek egyáltalán vállalni; 
most egész Európáról beszélek. Szerintem nagyon nagy hiba lenne, hogy amíg ez a 
kétéves, mostani feltételes vitasorozat le nem zárul, ami már elindult az 
agrárminiszterek körében, és most Magyarország beindulna, és egy, az Unió által nem 
ismert feltételrendszert - mert még nem ismert -, egy extra, egyéni feltételrendszert 
bevezetne, ami még szigorúbb, és a még szigorúbb feltétel még költségesebb termelést 
jelent.  

Itt voltak az adatok, hogy körülbelül milyen nagyságrendekkel dolgoznak ma 
Hollandiában, Belgiumban, Dániában, Németországban, és ehhez képest 
Magyarországon, az adott ország mezőgazdasági területének arányában. Relatíve kis 
termelői vagyunk ennek a globális, nagy termelői piacnak, és most csak Európáról 
beszélek, nem Brazíliáról és Argentínáról, ott meg porszemnyiek vagyunk. Akkor 
kérdezem én, mennyi is az a zöldkár, amit okozunk mi ezzel az állattenyésztéssel? És 
tényleg akkor az a jó, ha Magyarország még ezeken is szigorít, nem várja meg az uniós, 
most folyó kétéves vitát, amelyben eleve szigorítások lesznek, hanem mi valamennyit 
előrébb lépünk? Természetesen ennek az a következménye, hogy költségnövekedés 
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lesz, ami élelmiszerár-növekedést fog eredményezni. Tényleg most annyira bolondok 
lennénk, hogy simán meglépjük ezt, és tönkretesszük a magyar mezőgazdaság azon 
részét, aki nem lesz versenyképes ezekkel a termékekkel? Hogy is lehetne, hiszen hiába 
mondjuk majd el, hogy mi olyan zöld- és olyan állatbarát körülmények között 
termeltük meg ezt az élelmiszert, hogy ezért 30 százalékkal többet tessék érte fizetni, 
ilyen bolond nem lesz a fogyasztók között, és természetesen ezt az árnövekedést 
jelenleg senki nem fogja megfizetni.  

Akkor nem lenne logikusabb, hogy az antibiotikumról, az ökogazdálkodásról, 
amelyben súlyos vita van most az EU-ban, és igen, valóban visszafelé szeretnék vonni 
az antibiotikumok használatát, az ökogazdálkodásra pedig már most megvannak az 
előterjesztések, hogy hány százalék növekedést írnak elő minden tagország részére 
éves, 10 éves, 50 éves ütemezésben, ezt erőszakkal túllépni, hogy márpedig 
kényszerítsünk valakit ökogazdálkodásra, ez nem fog menni. Ezt a piaci körülmények, 
ha megengedik, hogy lesz annyi fogyasztója az ökotermékeknek, akik ezt képesek 
megfizetni, és olyan tudatos fogyasztók, hogy ők csak ilyet akarnak enni, akkor ezt a 
piac automatikusan kitermeli, mert rájönnek a gazdálkodók, hogy akkor érdemes ilyet 
csinálni, és akkor nem kell száz hektáron, tíz hektáron csinálunk ilyet, és kézimunka-
igényes, nagyon drága lesz a termékem, de van egy fogyasztói közönségem, és akkor 
ebből megélek, ez rendben van. De most előre rohanni, százalékokat beírni, hogy 
mekkora legyen az ökogazdálkodás területe, ez ellentmond minden racionális 
gondolkodásnak, véleményem szerint.  

Hadd említsek meg még olyan problémákat, mint a szárnyasbaromfi-tartásnál 
a zárt tartás, ami egy súlyos kihívás. Térségemben, mert olyanok az adottságok, hogy 
nagy területen viszonylag gyenge termőföld-képességek vannak, ezért ez a nyitottabb, 
nagy területű állattartásra lehetőséget ad, mind a legeltetéses állattartásra, tehát a 
birka- és a szarvasmarhatartásra, mind pedig viszonylag nagy területen a szárnyas 
jószágok tartására. Sajnálatos módon most már a második hullámban kellett az összes 
baromfit levágni. Csak a szakmabeliek tudják, hogy pontosan egy évvel ezelőtt az 
emberi Covid-vírus jött be, de nagyon kevesen beszélnek róla, hogy a Magyarországot 
ért legbrutálisabb baromfipestis, a madárinfluenza-vírus, egy H5-ös változat 
betámadott, és ki kellett irtani a Tiszántúl és a Duna-Tisza köze összes szárnyas 
baromfiját. Soha ennyi szárnyas baromfit még nem öltek le Magyarországon, mint 
tavaly március és július között.  

Ez annak a következménye, hogy megpróbáltak területen kívül, nem zárt 
tartásban gazdálkodni, de sajnálatosan a vonuló madarak hordozta madárinfluenzát 
ilyenkor nem tudjuk kivédeni. Persze vannak rá kísérletek, hogy ezt a több hektáros 
területet hálóval levédeni, hogy ne tudjon beszállni a vadmadár, de ezek hatalmas 
költségek. Tessenek elképzelni azt az állvány-erdőrengeteget, amire egy ilyen 
védőhálót föl lehet húzni több hektáros területen! Többen abbahagyták egyébként a 
termelést, nem indították vissza, pedig ősszel újra föl lehetett volna építeni az 
állományokat a hatósági engedélyek következtében.  

Ők tényleg azt akarták, és most is azt akarják, hogy nem zárt tartásos 
technológiával tartani a szárnyas baromfit, de ennek iszonyú kockázata van, és akkor 
beindulunk a másik oldalról, hogy oké, akkor legyen a szárnyas baromfi bent tartva, ott 
valóban kisebb az esélye az ilyen vészek beütésének, csak akkor jön az állatvédelem, 
hogy egy négyzetméteres ketrecben hány csirke lehet. Érdekes, ezen mi jól elrágódunk, 
de az előbb említett, Argentínából tojás formájában meginduló madár, és mire 
ideérkezik a hajóval, addigra vágócsirke lesz belőle, az senkit nem érdekel, simán 
megveszik bármelyik nemzetközi multi áruházláncban, kiskereskedelmi 
áruházláncban, ahova bemegy, és ahol ilyen csirkét tud venni.  
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Egyébként a jelölés kérdésében óriási az EU felelőssége, és nem a miénk, az EU-
é. Tisztázzuk, a jelölés nem nemzeti hatáskörben van, az uniós hatáskör, ez nagyon 
lényeges. A védjegyeket lehet magyar hatáskörbe hozni. Azzal visszaélni és csalni, ezt 
jelenleg is tiltja a jogszabály súlyosan, és ha netán valakit olyat állít magáról, hogy 
milyen klassz környezetben tenyészt állatot, és közben nem úgy van, ezt súlyosan 
szankcionálja ma is a jogszabály.  

A beterjesztőt nem szeretném elszomorítani, hanem azt mondom, hogy figyelje 
a jogszabályokat. Három napja megjelent egy jogszabály a közlönyben, amelyik 
létrehozza a Nemzeti Állatvédelmi Tanácsot, s ezzel együttesen megszünteti, 
megjegyzem, az eddigi Országos Állatvédelmi és Állatjóléti Tanácsot. Ez a 
kormányhatározat megjelent. Ebbe a Nemzeti Állatvédelmi Tanácsba az 
agrárminiszter úr jelölheti az elnököt, és a mindenkori társelnök a nemzeti állatvédelmi 
programért felelős miniszteri biztos, ma Ovádi Péter képviselőtársunk, így hívják 
mellesleg. Még 9 szervet felsorol a jogszabály, elég komoly szerveket, akik jelölési 
joggal rendelkeznek ebben a testületben, amelyik áprilisban fel fog állni. Megjegyzem, 
hogy a főtagok mellett, azt hiszem, a 9 főtag mellett még tanácskozási joggal, tehát nem 
szavazati joggal, de teljes értékű tanácskozási joggal egész komoly szervek vesznek 
részt.  

Legyenek szívesek a jogszabályt elolvasni, itt most nem részletezem, de amit ide 
akarok hozni, hogy minden bejegyzett országos állatvédő szervezet is képviseltetheti 
magát ebben a Nemzeti Állatvédelmi Tanácsban. Ez a tanács lesz az, amelyik az ilyen 
súlyú kérdéseket megvitatja, mint amelyekről mi most vitatkozunk. Kinek-kinek 
milyen információja van, mert az élethelyzete olyan, a tájékozottsága, az európai uniós 
kitekintése és a többi, van valamilyen véleménye, de az nem egy átfogó - ezt merjük 
azért magunkra mondani -, de ez a tanács lesz az, aki az ilyen típusú problémák egészét 
lefedve, hogy akkor hogyan is állunk itt mi magyarok egyáltalán. Tényleg mi vagyunk-
e a bűnös nemzet, vagy nem, vagy azért ennél sokkal állunk, másokhoz képest is jobban 
állunk, nálunk kell-e ezt a kérdést szigorítani, van-e olyan dolog, amit szigorítani 
kellene. Vagy mit csinálunk most és mit csinál az európai versenytársunk, akikkel 
vámmentesen kell itt kereskednünk, tehát az áruk szabad áramlásával bármikor 
versenytársat hozhatunk az országon belülre, és mit csinálunk az Európai Unión kívüli 
versenytársainkkal, ott mik a szabályok. Hogy ilyen súlyú kérdéseket is ez a Nemzeti 
Állatvédelmi Tanács fog megvitatni, és az őáltaluk tett javaslat lesz az irányadó a 
kormány törvényalkotásakor.  

Én azt kérem az LMP képviselőitől, hogy amennyiben ezt a most már LMP - 
Magyarországi Zöld Párt színt erőteljesen - és értem én ennek a politikai üzenetét - 
akarják képviselni, akkor megvan a helye, hogy az ilyen súlyú, összetett kérdésnek hol 
lesz az előkészítő helye, és ezt úgy hívják, hogy Nemzeti Állatvédelmi Tanács. Ezért sem 
javaslom elfogadásra a határozati javaslatot, pontosabban a tárgysorozatba vételt. 
Köszönöm.  

Magyar Zoltán alelnök úr újra szót kért, de bocsánat, Pócs János még nem 
szólalt meg, először neki adok szót. Pócs János! 

További hozzászólások 

PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! 
Én abból az aspektusból szeretném ezt a vitát megközelíteni, hogy több alkalommal 
hangzott el az ellenzéki képviselőktől az az érv, hogy lehet nekünk igazunk, lehet nekik 
igazuk, de legalább vitassuk meg a parlament előtt. Ezt a következő dolog miatt 
tartanám nagyon veszélyesnek és kockázatosnak. Azért mégiscsak vegyük figyelembe, 
hogy politikai helyzet van, talán soha nem látott politikai helyzet van Magyarországon, 
ami részben a pandémiahelyzetről szól, a kialakult helyzetről, és szól a magyar 
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gazdaság újraindításáról. És akkor úgy gondolja az LMP, vagy úgy gondolja az ellenzék, 
hogy adjunk már nekik is hangot, valamit hadd mondjanak már, hadd 
szerepelhessenek, amivel mégiscsak jelét adják annak, hogy ők is vannak, ami talán a 
politikába még valahol bele is fér, de úgy gondolom, hogy van néhány dolog, ami a 
politikába nem fér bele ebben a jelenlegi időszakban.  

Egyrészt olyan felvetésekkel előjönni, ahogy Horváth István képviselőtársam is 
mondta, hogy tudós, tudományos szakemberek munkáját kérdőjelezi meg az 
előterjesztés, és nemcsak megkérdőjelezi, hanem megalázza őket, ez annálfogva is igen 
kockázatos, mert ha képviselőtársaim, az előterjesztő képviselők Magyarországon 
találnának olyan jószágtartó telepet vagy gazdát, és ezzel az előterjesztéssel 
odamennének, ha szívlapáttal nem kergetnék el őket, azon meglepődnék. És hogy 
egyáltalán a parlamentben vitassuk meg, azt azért is tartom kifejezetten 
kockázatosnak, azon túl, hogy a tudós és tudományos szakemberek munkáját 
messzemenőkig megalázza, hogy a piacon, a gazdaságban, jószágtartók, a 
húsfeldolgozók körében egy olyan bizonytalanságot kelte, aminek beláthatatlan 
következményei lesznek.  

Lássuk be, mégiscsak egy év múlva lesz egy választás, és azok a gazdálkodók, 
gazdasági egységek, húsfeldolgozó cégek, akik a szerintem történelmi jelentőségű VP-
s pályázatok előtt állnak, el fognak rajta gondolkodni, hogy egy ilyen bizonytalan 
politikai kultúrában szabad-e nekik pályázni, szabad-e nekik megragadni azt az óriási 
lehetőséget, amely most a vidékfejlesztési programban előttük áll. Bizonyára azt elérik, 
hogy soha nem fognak az ellenzékre meg az LMP-re szavazni, de akkor is azt fogják 
mondani, hogy ha benne van a levegőben egy kicsit is annak a kockázata, hogy egy ilyen 
politikai erőnek térjogosultsága lesz a jövőben a magyar parlamentben, akkor inkább 
hagyják az egészet. 

Én azt szeretném kérni képviselőtársaimtól, hogy ha ez csak egy szereplési vágy, 
akkor valahol máshol kéne ezt kiélni, és azt az évtizedes erőfeszítést, amit akár a 
kormány, a Mezőgazdasági bizottság és a gazdák el tudtak érni, hogy fel tudtak zárkózni 
az európai piacra, azt most ne alázzák meg ilyen szinten. Ezért szeretnék elzárkózni 
attól is, hogy egyáltalán vita tárgyát képezze ez a javaslat, mert azzal, hogy vita tárgyát 
képezi a parlamentben, nagyon nagy mértékben el fogja bizonytalanítani a magyar 
gazdaságot és a húsfeldolgozókat.  

Az meg már talán részemről is csak egy, bár megalapozott, rosszindulatú 
feltételezés, hogy ez miről szól, hogy a szereplési vágyról szól, vagy arról, hogy a magyar 
piacot újra és újra átengedni a külföldi árutermelőknek. Hiszen tudjuk jól, ismerjük a 
cukorrépa-termelők történetét, ismerjük a multi áruházláncok beletelepedését 
Magyarországra, hogy az valakinek az érdeke, és azért, hogy az ő áruja be tudjon kerülni 
a magyar piacra, ezért magyar politikusok a magyar gazdaságot tönkretették. Nehogy 
ennek a csíráját lássuk most is! Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm, és akkor Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, csak röviden, 

elnök úr, muszáj reagálnom. Időrendben, visszafelé, hogy miért van bizonytalanság az 
állattartók körében, hogy egyes pályázatok kapcsán elinduljanak-e, vagy ne induljanak 
el, vagy egyáltalán miért alakult ki az a helyzet, hogy nagyon sokan rendelkeznek saját 
tőkével, és mégsem mernek, mégsem fognak most fejlesztésekbe, annak sokkal inkább 
a kormányközeli körökben kell az okát keresni. Tényleg az van ma Magyarországon, 
hogy túl jól sem érdemes csinálni valamit, mert hamarosan megjelennek olyan vételi 
ajánlattal kormányközeli vállalkozók, amit nem illik, és nem lehet visszautasítani. 
Úgyhogy sokkal inkább itt keressék ennek a bizonytalanságnak az okát. 



18 

Egyébként szinte mindennel egyetértek, amit elnök úr és Győrffy Balázs 
elmondtak, tehát én is, mindannyian azt tapasztaljuk, hogy legalább két évtizede az 
európai döntéshozók, az európai autóipari érdekek oltárán feláldozták az európai 
parasztságot és az élelmiszer-termelésünket, ez nyilvánvaló. A kérdés az, hogy mit 
tettek ez ellen, vagy mit tudnak ez ellen tenni. Egyrészt a legfontosabb az lett volna, 
hogy szövetségeseket keressünk ezzel szemben, és mondjuk, elfogadjuk a Jobbik azon 
több mint tíz éve hangoztatott javaslatát, hogy élelmiszer-önrendelkezést kell tudnunk 
kiharcolni Európában. Azért, hogy az élelmiszer is abba a kivételes helyzetbe kerüljön, 
amelyben jelenleg a gyógyszer és a fegyver van talán, tehát, hogy ne vonatkozzanak rá 
azok a szabadkereskedelmi egyezmények, amelyek megköttettek, és amelyek bizonyos 
ipari termékek esetében bizonyosan előnyösek sokak számára. Tehát, hogy az 
élelmiszer ne ide tartozzon, hanem legyen egy szabadságjoga, és Európa nemzetei saját 
maguk, a saját jogszabályaikkal körülbástyázva tudják ezt a területet a fogyasztók és az 
állatok jóléte érdekében védeni. Tehát emellé a kezdeményezésünk mellé kellett volna 
mindenkinek egyöntetűen odaállni, emellé szövetségeseket keresni, és nem kirúgatni 
magukat a Néppártból például, hogy még inkább ne legyen esély egy ilyen küzdelmet 
megvívni.  

Én azt gondolom, hogy ezen kihívásokra, amelyek itt szóba kerültek, és amelyek 
valóban súlyosan érintik a magyar gazdákat, legfőképpen az állattartókat, ezekre fel 
kell készülni, ezekről beszélni kell, nem pedig sunnyogni. Tehát az a fajta mentalitás, 
hogy jaj, csak ússzuk meg még ezt az egy vagy két évet, amíg ezek a szigorítások nem 
vonatkoznánk ránk, az oda fog vezetni, ahova a rendszerváltáskor meg az Európai 
Unióba történő belépésünkkor kerültünk, hogy a magyar állattartókat váratlanul érte 
az új helyzet, nem voltak rá felkészülve, és a magyar állam gyakorlatilag semmilyen 
segítséget nem nyújtott arra vonatkozóan, hogy ezt az új, nehezített feltételrendszert 
tudják teljesíteni. Magukra lettek hagyva. Ha most erről a helyzetről, ami elő fog állni, 
nem beszélünk elég széles körben, és nem adunk alkalmat arra, hogy erre 
felkészüljenek a magyar gazdálkodók, akkor még nagyobb probléma elé fognak nézni. 
Tehát én semmiképp nem a sunnyogást tartanám e tekintetben egy előrevezető 
megoldásnak, hanem az őszinte beszédet.  

És igen, a világ kerekét, ha már meg sem próbálták megfordítani e tekintetben, 
akkor viszont sok-sok tekintetben álljunk az élére ennek, és legyen a magyar élelmiszer 
valóban a lehető leginkább ökológiai körülmények előállított és egészséges élelmiszer, 
legyen ez a magyar élelmiszeripar védjegye gyakorlatilag, és ismerjenek minket erről 
szerte a világon. Jobb platformot a parlamentnél elképzelni sem tudok arra, hogy ezt 
megvitassuk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a politikai részét leveszem innen, nem 

szeretném ezt kinyitni, mert erre tízszer annyi válaszunk lenne - a Néppárt és minden 
egyéb bonyolultság -, és nem jellemző, hogy ebben a bizottságban ez megemlítésre 
szokott volna kerülni, a szakmai részére pedig nagyon rövid a válaszom. Én azt 
mondtam, hogy ne legyünk pápábbak a pápánál, azaz ne csináljunk olyat, ami ránk 
nézve súlyos kiadásokat jelent, és közben az összes európai uniós ország meg egyelőre 
nem használja. Magyarul, várjuk meg ennek az 1-1,5 év tárgyalásának a 
következményét, és mivel egységes szabályozás lesz, akkor vezessük be, amikor 
mindegyik más országra, tehát mindegyik más gazdálkodóra nézve kötelező lesz. Akkor 
nem fogjuk tudni kikerülni, de előbb ne legyünk bolondok, előbb ne rongáljuk a magyar 
piacunkat és a gazdasági teljesítőképességünket, mint hogy még más országok sem 
teszik ezt meg. Én csak ezt akartam ezzel elmondani.  

(Győrffy Balázs: Egy mondatot szabad, elnök úr?) Röviden, mert most már az 
előterjesztőnek szeretnék a válaszra szót adni. 
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GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Egy mondat.  
Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, abban vagyunk érdekeltek, hogy 

inkább azért harcoljunk, hogy az Európai Unióba beérkező import élelmiszer 
vonatkozásában tartsák be azokat az előírásokat, amelyeket mi most betartunk 
Európában. Tudják, ezzel mekkora környezeti előrelépést tudunk elérni? A 
sokszorosát. Ne ilyen javaslatokkal jöjjenek, amivel csak a gazdákat cseszegetjük, 
hanem próbáljuk meg azokat a szabályokat betartatni a világon mindenhol, ahonnan 
Európába élelmiszert hoznak, azzal nagyon nagyot lépnénk előre. Ezzel semmi mást 
nem csinálunk, csak bőszítjük a gazdákat. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Az előterjesztőnek adok szót a viszonválaszra. 

Csárdi Antal reagálása 

CSÁRDI ANTAL (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Nehezen találom a szót, 
mert az eddigi gyakorlattól eltérően sajnos ma az ütötte fel a fejét ebben a bizottságban, 
hogy menjek sorban: személyeskedés, csúsztatás. Elnök úrnak az a megjegyzése, hogy 
az LMP-nek mi a hivatalos neve, és ebből ő sejtetni vél mindenféle következtetéseket, 
erre nagyon nehéz megfelelő szavakat találni. Elnök úr, annyit szeretnék reagálni az 
LMP - Magyarország Zöld Pártja és a Lehet Más a Politika nevek közötti különbségre, 
hogy már 2012 óta - azt hiszem, de lehet, hogy 2011-től - az Európai Zöld Pártnak teljes 
jogú tagjai vagyunk, tehát azt gondolom, hogy úgy csinálni, és azt a látszatot kelteni, 
hogy mi most váltunk zölddé, az hamis, és elnézést, nem biztos, hogy tisztességes.  

 
ELNÖK: Bocsánat! Én nem azt mondtam, hogy most váltak zölddé, hanem azt 

mondtam, hogy identitásuk középpontjába helyezték, mivel még nevet is változtattak 
emiatt, és az más. 

 
CSÁRDI ANTAL (LMP) előterjesztő: Elnök úr, az az állításom, hogy ez nálunk 

mindig a fókuszban volt, de valószínűleg az előterjesztés szempontjából ez teljesen 
irreleváns. 

Azt gondolom, ha végiggondolom ezt a vitát, akkor ez önmagában, tartalomtól 
függetlenül azt igazolja, hogy ennek a vitának van keresnivalója a plenáris ülésen, és a 
tárgysorozatba vételi kérelem igenis erről szól. Pócs Jánosnak azon érvelését, hogy itt 
van a nyakunkon a választás, és ezért ne tárgyaljunk bizonyos javaslatokat, ez egészen 
megmosolyogtató. Én azt látom, hogy egyetlenegy napirendje volt ma a Mezőgazdasági 
bizottságnak, és több mint egy órája vitatkozunk ezen, azt gondolom, ha semmi más, 
ez egyértelműen igazolja, hogy a plenáris ülésen lehetővé kell és lehet tenni, hogy 
vitatkozzunk arról - hogy mondjuk, Horváth képviselőtársamnak arról a csúsztatásáról 
megfeledkezek, hogy én ezzel minden állattartót megsértettem, teszem hozzá, nem, 
merthogy arról beszélünk, azokról az állattartókról beszélünk, mint például a perkátai 
vágóhíd, és nem hiszem, hogy ön vagy bármelyik állattartó kollégája támogatná, hogy 
ilyen irányba menjen el a magyar állattartás minősége -, hogy az állattartás minőségét 
igenis kordában kell tartani, ellenőrizni kell.  

Én csak szeretném jelezni, hogy amikor a kiskereskedelemben bevezették az 
online pénztárgépek rendszerét, akkor az ellen is sokan ágáltak, és mindannyian 
tudjuk, hogy milyen helyes döntés volt a mostani kormány részéről ez a döntés. Ehhez 
képest szerintem az a farizeus magatartás, amikor egy olyan határozati javaslatot nem 
engednek a Ház elé, amelyik azt célozza, hogy az antibiotikumok csökkentésén 
keresztül, a magyar állattartás eredményeinek, minőségének a javításán keresztül 
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megvalósítsuk azt a közös célkitűzést, hogy az elérhető élelmiszerek egészségesek 
legyenek.  

Én értem Győrffy képviselőtársamat, amikor azt mondja, hogy abban 
működjünk együtt, hogy az EU-ba érkező import élelmiszer minősége megfelelő 
legyen. Ebben én abszolút partner vagyok, de lássuk be, lássuk be, a magyar 
törvényhozásnak e tekintetben elég korlátozott a mozgástere, illetve ha nem, akkor 
kérdezem Győrffy képviselőtársamat, hogy hol van az a javaslata, amit ő már 
valószínűleg vagy benyújtott, vagy benyújtás előtt van direktben, amihez például 
csatlakozni lehet, mert egyébként ezek szép mondatok, amiket mondott. Én abszolút 
partner vagyok abban, hogy az EU-ba érkező import élelmiszereknek egy nagyon 
szigorú keretét szabjuk meg, és amennyiben van e tekintetben lehetősége a magyar 
Országgyűlésnek döntést hozni, akkor arra kérem képviselőtársamat, hogy jelezze, és 
én csatlakozom ehhez a törvényjavaslathoz.  

Összefoglalva, azt gondolom, hogy minden érv és ellenérv elhangzott, és azt is 
gondolom, hogy ez azt igazolja, hogy ennek a határozati javaslatnak helye volna a 
plenáris ülésen. Azért én sem ma jöttem a 6.20-assal, nagyjából sejtem a szavazás 
végeredményét, ezzel együtt azt kérem képviselőtársaimtól, tegyék lehetővé, hogy ez a 
vita ne csak a bizottság ülésén hangozhasson el, hanem mindenhol máshol is, ahol ez 
elhangozhat, adott esetben most a parlament plenáris ülésén. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Csak meg szeretném jegyezni, valószínűleg ez egy tárgyi tévedés, hogy 

az EU-n kívüli országokból érkező élelmiszerekre a tagországoknak lenne 
jogosultságuk bármilyen feltételt támasztani, és emiatt talán Győrffy Balázs 
indítványát keresi, nem lehetséges. Az EU egységes rendszerben, mint ország, képviseli 
a harmadik világbeli, vagy más EU-n kívüli országokból érkező élelmiszerek 
feltételrendszerét, tehát ha csak az EU intézményrendszere kezdeményezheti egy 
másik országban, nem pedig maga a targország. Az más dolog, hogy a tagországok ezt 
egyébként már többen kezdeményezték az EU Tanácsán belül, de nem talált egyelőre 
többségre, éppen az előbb általatok is említett, nagyon nagy testű más iparágak érdekei 
ütköztek meg ezekben a kérdésekben. Tehát ez nem nemzeti hatáskörbe tartozik. 

Határozathozatal  

Elérkeztünk a szavazáshoz. Arról fogunk dönteni, hogy a benyújtott H/14962. 
számú határozati javaslatot tárgysorozatba vesszük-e. Aki igen, kézfeltartással ezt 
jelezze! (Szavazás.) Három. Ez kisebbség. Ki az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) Hét. 
Ez többség. És  van egy tartózkodás, Apáti István. 

Megállapítom, hogy bizottságunk nem vette tárgysorozatba az imént tárgyalt 
indítványt. 

Egyebek 

A 2. napirendi pontban, az egyebekben engedjék meg, képviselőtársaim, hogy 
egy közérdekű bejelentést tegyek. Horváth Zoltánné Katalin, aki most nincs jelen, de 
29 évig ennek a bizottságnak a titkára, vezető munkatársa volt, 1992 óta, élt a törvény 
által biztosított nyugdíjba vonulás lehetőségével, ezért gyakorlatilag már február 16. 
óta nem dolgozik, és a különféle jogszabályok miatt pedig április 1. utántól fog távozni 
az állományból. Addig jogi értelemben még munkatársunk, de a szabadságolás és egyéb 
rendek miatt már nem kell részt vennie a munkában. Bízunk abban, hogy lesz rá 
alkalmunk találkozni vele, mert ő jelezte, hogy be fog még jönni, amikor ideje engedi, 
bizottságunk ülésére, de 3 unokája és családja körében szeretne nagyobb aktivitást 
kifejteni. Ezt mi teljesen megértjük, már akik nagypapai státusszal rendelkeznek, mint 
jómagam is.  
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Az ő munkáját a továbbiakban a melletem ülő Vásárhelyi Pál fogja végezni 
(Vásárhelyi Pál feláll.), kaphattatok már tőle e-mailt. Én azt kérem szépen, nem 
tértünk ki erre, hogy az általad megadható elérhetőséget minden bizottsági tagunknak, 
légy szíves, add meg. (Vásárhelyi Pál bólint.) Pali 1994-től, 27 éve dolgozik itt, az 
Országgyűlés Hivatalában, többek között a Költségvetési, a Pénzügyi, a 
Területfejlesztési, az Önkormányzati és a Vállalkozásfejlesztési bizottságnak is volt már 
vezető munkatársa. Végzettsége: okleveles közgazda, jogi szakokleveles közgazdász, 
közszolgálati menedzsment szakértő. Egy rutinos munkatársat kaptunk Katalin 
pótlására. Sok sikert kívánok neked! (Vásárhelyi Pál: Köszönöm szépen.) Kérlek, az 
eddig megszerzett tudásoddal segítsd bizottságunk munkáját! (Vásárhelyi Pál bólint.) 

Az egyebek napirendi pontban nekem nincs más bejelentenivalóm. Bárkinek 
van-e kérdése, észrevétele? (Jelzésre:) Igen. Steinmetz Ádám! 

 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Három ügyben 

kértem szót. Először is nagy tisztelettel én is köszöntöm Vásárhelyi Pál urat itt a 
bizottságban, és köszönöm, hogy ő is fogja segíteni a munkánkat, ahogy ezt Katalin 
tette hosszú éveken át. (Pócs János távozik az ülésteremből.) Az első kérdés - és 
sajnálom, hogy Pócs képviselő úr kimegy, mert nagyon fontos lenne ebben döntést 
hozni -, hogy van-e arra lehetősége a bizottságnak, hogy Katalin munkáját 
megköszönve, azt értékelve, esetleg az egyik ülésen egy jelképes ajándék átadásával 
köszönjük ezt meg. Ha van egy ilyen kezdeményezés, én nagyon szívesen hozzájárulnék 
ehhez anyagilag is, hogy megőrizzük őt a szívünkben, és ezzel az ajándékkal ő is 
gondoljon majd ránk az unokái mellett a későbbiek folyamán. Úgyhogy ez lenne az első 
kérdés.  

A másik két kérdés szakmai, és örülök, hogy itt van Győrffy Balázs személyében 
az Agrárkamara elnöke is, mert szerintem Balázs is tudna ebben talán egyetérteni és 
segíteni. Az úgynevezett retró ellenőrzések borzolják… 

 
ELNÖK: Milyen?  
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): A retrónak nevezett ellenőrzések borzolják a 

kedélyeket a gazdálkodók körében. Csodálom, hogy elnök úr még nem hallott erről a 
kifejezésről, de a gyakorlatról bizonyára. Ez azt jelenti, hogy a sok-sok évvel ezelőtt, 
akár 2017-ben megállapított EU-s pályázat, területalapú támogatási pályázat kapcsán, 
amit korábban jóváhagytak, kifizettek, most mégis a Magyar Államkincstár 
visszaköveteli a gazdáktól ennek a pénznek egy részét, arra alapozva, hogy közben a 
műholdas felvételek alapján kiderült, hogy nem lett volna szabad akkora területre 
pályázniuk, akár egy fasor, egy bokorsor, benyúló,beárnyékoló vagy bármi egyéb miatt.  

Megmondom őszintén, eléggé tisztességtelen ez az eljárás, hiszen a gazdák, ki 
kell mondani, jogszerűen jártak el, hiszen nem is jelölhettek volna arra a területre a 
MePAR rendszer alapján támogatást, amelyre korábban jelöltek. Bizonyára, aki csinált 
már ilyet életében, tudhajta, hogy mindjárt pirossal is jelölt az a terület, amelyik nem 
támogatható. Tehát ők ezt megcsinálták, majd egy későbbi légifelvétel, egy későbbi 
évek során készült légifelvétel alapján most kiderült, hogy abban az adott táblában már 
kevesebb a támogatható terület, és a kettő közötti különbség értékét - felszorozva az 
egységárral -, most követeli vissza az Államkincstár. Ki kell mondani, hogy ez a 
megsarcolása a jóhiszeműen eljárt gazdáknak, egyébként felháborító is, és fölmerül a 
kérdés, hogy ezekre a befolyt pénzekre miért van szükség, és hogy a Magyar 
Államkincstár mire fordítja.  

Nyilván a legfontosabb az, hogy ezzel a kialakult tisztességtelen gyakorlattal 
foglalkozzunk, és elérjük végre azt, hogy úgy hagyjanak jóvá egy támogatást és egy 
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kifizetést, hogy az tisztességesen le van ellenőrizve, és ha már ez megtörtént, akkor 3-
4 évre visszemenőleg ilyen ne fordulhasson elő. Mert hol ennek a vége, 
képviselőtársaim? Akkor majd minden évben jön egyszer csak egy határozat? És tudjuk 
nagyon jól, persze, hogy lehet ez ellen fellebbezni, csak nem érdemes, mert aki ezt 
megteszi, az hosszú évek bonyodalmát indítja el, mire ebben jogerős döntés születik, 
és ez magával hozhatja azt is, hogy egyébként a többi támogatás kifizetését is csúsztatja, 
vagy a folyósítást megállíthatja az Államkincstár; ez az egyik kérdés. 

A másik kérdés pedig a földbérleti szerződések ügye, ahol, ha egy táblán belül 
egy erdő művelési ágú terület meghaladja az egy hektárt, akkor értelemszerűen azt nem 
lehet földhasználatba venni, illetőleg lehet, csak erdőként, ami egy külön szerződés, és 
a gyep, legelő, szántóföldeket pedig egy külön földhasználati szerződés alapján. Ez 
igazából teljesen rendben van, viszont mi van azokkal a területekkel, ahol nincsen egy 
hektár erdő, vagy ad absurdum nem is erdő, hanem mondjuk, árok, nádas vagy fásított 
terület található. Tehát egy többféle művelési ágban lévő ingatlant kell elképzelni, és 
bizony, előfordul olyan, hogy a jogszabályokra alapozva elutasítanak, pontosabban 
semmissé nyilvánít a hatóság egy olyan földbérleti szerződést, ahol például - csak a 
példának okáért mondom, ez egy konkrét eset -, hogy egy több mint 4 hektáros 
területben mindösszesen 423 négyzetméternyi fásított rész volt található, és az erre a 
területre beadott földbérleti szerződés bejegyzését - egyébként ugyanaz a haszonbérleti 
szerződés, ugyanaz a haszonbérlő, aki korábban is művelte ezt a területet nagyjából 
hasonló szerződéssel - most megtagadta a földhivatal, ennek a bejegyzését elutasította, 
semmissé nyilvánította. A kérdés, hogy normális-e az, hogy a 423 négyzetméteres 
fásított terület miatt nem lehet a többi több mint 40 ezer négyzetméternyi gyep, legelőt 
vagy szántót bérbe venni. 

Azért is problémás ez a kérdés, mert mit tud tenni ilyenkor a tulajdonos és a 
gazdálkodó? Egyrészt elveszíti a jogfolytonosságot a korábbi haszonbérlő, mivel egy 
másik szerződést kell prezentálnia, és azt már neki ki kell függesztenie, ahol 
elképzelhető, hogy nem ő lesz majd a befutó az előhaszonbérleti jogosultságok miatt, 
tehát elveszti ezt a jogszabály adta lehetőségét. A másik, ami pedig szintén problémás, 
hogy itt van ez a 423 négyzetméternyi fásított terület - ami egyébként az apróvadnak, 
az őznek nyújt takarást, biztonságot, védelmet, akár méhlegelőként is szolgálhat, ha 
akácos -, ilyenkor a tulajdonos vagy a gazda kérje a fásításból történő kivételt? Vágja 
tarra, tuskózza ki, minősítse át legelővé vagy szántóvá? Az jobb? Tehát az lenne a cél?  

Én nem vádaskodom, csak idehozok egy problémát a Mezőgazdasági bizottság 
asztalára. Nyilván a jelenlegi jogszabály is valamilyen ráció alapján készült el, csak 
érdemes lenne ezt felülvizsgálni, mert azt gondolom, hogy ez a biodiverzitás, a 
vadélőhely, meg egyáltalán, akár egy szélfogó fasor, bokorsor szempontjából a 
gazdálkodást is veszélyezteti, ha eltűnnek ezek a területek, ha például egy ilyen 
területet kvázi erdőként kezelünk, és nem hagyjuk, hogy ahogy korábban, úgy a jövőben 
is haszonbérletbe lehessen venni, vagy ezt jelentős mértékben megnehezítjük. Úgyhogy 
ez ügyben nem tudom, elnök úr, tud-e válaszolni, pontosabban elnök urak, vagy mit 
javasolnak, egy írásbeli kérdéssel vagy szóbeli kérdéssel forduljunk a minisztériumhoz, 
hogy ők milyen megoldást tudnak találni? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én azt kérem képviselő úrtól, hogy a képviselői 

munkája során feltárt egyedi ügyeket, vagy amivel önhöz fordulnak, azt ne itt a 
Mezőgazdasági bizottságra terítse le, ennek vannak eljárási szabályai, hogy kikhez kell 
fordulni. Akár az Agrárminisztérium mindig is nyitottan állt erre, a földügyekért felelős 
államtitkár, a földhivatalokért felelős államtitkár, és minden olyan szerv, aki ezekre a 
feltetett kérdésekre szakmailag választ tud adni. Természetesen mi nem tudhatunk 
erre választ adni, ami egyedi, nagyon speciális kérdésköröket feszeget. 
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Ami viszont ennél nagyobb léptékű kérdéskör, az az utólagos ellenőrzések 
kérdésköre. Az ügyről tudok. Nem tudom, milyen mozaikszót használt a képviselő úr… 
(Dr. Steinmetz Ádám: Retró.) Akkor lehet, hogy a maszk miatt nem értettem a 
kifejezést, azért néztem így. Természetesen ismerem, ismerjük, és valóban okoz 
problémát. Akik figyelték az intézményvezetők közötti mozgást, ők észrevehették, hogy 
a Magyar Államkincstár igazgatóhelyettese, aki a kifizetésekért felelős, ott személyi 
változás történt néhány hónappal ezelőtt, és most Detre Miklós a Magyar 
Államkincstár kifizetésekért felelős igazgatóhelyettese, ő a felelőse ennek a területnek. 
Már csak a megismerkedés okánál fogva is illőnek tartom, hogy meghívjuk 
igazgatóhelyettes urat, és akkor megkérdezzük őt többek között ilyen kérdésekről is, 
hogy melyik az a jogszabályi elv, uniós vagy magyar sajátosság, ami miatt ezeket a 
kérdéseket újra feszegetik. 

Én olyan üggyel találkoztam, csak hogy érzékeltessem képviselőtársammal, 
hogy nem ismeretlen a terület előttem, amelyben a földhivatali nyilvántartás, a jog 
szerinti nyilvántartás nem egyezik meg a fizikai léttel, ami valójában a területen van. 
Ennek nagyon sok oka van, a kárpótlásra és egyéb időkre vezethető ez vissza, és most 
műholdon ugyanígy kimértek területeket, és a szőlő és gyümölcsös nem is a gazda 
földjén van. Tehát, amit a térképen ők bent látnak, az fizikai valóságában nem úgy van, 
és ugyanilyen szankciókkal fenyegetik most ezt a tulajdonost, sőt mi több, nem 
kezdeményezhet telepítést, mert azt állítják, hogy az nem is az ő földje, hanem az a 
szomszédé a nyilvántartás szerint. Van egy-két ilyen történelmi okokra visszavezethető 
probléma, de nem is akarok belemenni ezek részleteibe. Én ezt a kérdéskört azzal 
szeretném lezárni, hogy Detre Miklóst, a Magyar Államkincstár igazgatóhelyettesét 
meg fogjuk invitálni egy soron következő ülésre, amikor aktualitása van ülésünknek, 
maradjunk ennyiben. (Dr. Steinmetz Ádám: Köszönöm. És Katalinnal 
kapcsolatosan?)  

Katalinnal kapcsolatosan én állok elébe. Én a magam részéről ezt a személyes 
elköszönést már megtettem, de ha a bizottság tagjai erre indítványt tesznek, én ezt 
jónak tartom, és akkor Palira hárul az a feladat - majd a bizottsági ülés után esetleg 
anyagi természetű kérdéseket is megbeszélhetünk -, hogy kitudakolja, Katalin mikor 
tud majd bejönni egy rendes bizottsági ülésünkre, amikor az ülés előtt, még a hivatalos 
ülés megkezdése előtt megtehetnénk ezt a kedves elbúcsúzást, ha ez így megfelel. 
(Többen bólintanak.) Én támogatom ezt a magam részéről. 

Az ülés berekesztése 

Ha az egyebekben további kérdés nincs, akkor ezt a napirendi pontot is lezárom, 
és az ülést berekesztem. Köszönöm szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 28 perc) 
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