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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő tisztviselőket, 
köszöntöm mindazokat, akik a zártláncú közvetítés keretében figyelemmel kísérik 
bizottságunk nyílt ülését, azokat, akik szakértői vagy egyéb jogosultsággal itt a 
teremben helyet foglalhatnak, és már most köszöntöm az egyes napirendi pontokhoz 
érkezett vendégeket és előadókat is. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy 
bizottságunk - a helyettesítéseket is beleszámolva - határozatképes. Szeretném jelezni, 
hogy eredetileg a napirendtervezetben az 1. napirendi pontban dr. Szél Bernadett 
független képviselőtársunk egy határozatijavaslat-tervezete került volna elénk. Ő 
személyesen a házszabály idevonatkozó paragrafusának megfelelően kérte, hogy a mai 
ülésnapon ne tárgyaljuk ezt az indítványát, ezért a napirendi pontokra tett javaslatnál 
ezt módosítást külön meg szeretném szavaztatni, és majd egyben megkérdezem, hogy 
bárkinek van-e kérdése, észrevétele a napirend további pontjaival kapcsolatosan.  

Elsőként tehát a napirendtervezet kapcsán külön megszavaztatom, hogy Szél 
Bernadett képviselőtársunk kérésére vegyük ki a tervezetből ezt a pontot. Aki ezzel 
egyetért, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez egyhangú.  

Ha további kérdés, észrevétel nincs (Senki nem jelentkezik.), akkor kérdezem, 
hogy ki az, aki elfogadja az így módosított napirendet, tehát hogy egy napirendi ponttal 
kevesebb van, és a megmaradt két napirendi pontot tartsuk fenn az egyebekkel 
együttesen. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Ez szintén 
egyhangú. 

Mielőtt érdemben rátérnénk a napirendi pontok tárgyalására, engedjék meg, 
hogy nagy szeretettel köszöntsem Horváth Zoltánné Katalint, akit a bizottsági tagoknak 
nem kell bemutatni, sőt őneki kellene itt bemutatnia talán a Mezőgazdasági bizottság 
egész történetét 1992-től, amikor a Gazdasági Bizottságból kivált, mert az akkori 
Kisgazdapárt képviselői az első kormányban, az Antall-kormányzat idején 
kezdeményezték, hogy önálló bizottságként, főbizottságként alakuljon meg a 
Mezőgazdasági bizottság. Ennek eleget tett az akkori parlament, és a megalakult 
bizottság első és azóta is egyetlen főmunkatársa Horváth Zoltánné Katalin volt, aki idén 
tavasszal, nem azt mondom, hogy az életkorának a szólítására, hanem az unokái, 
gyermekei érdekében, élve a hölgyekre vonatkozó jelenlegi nyugdíjba vonulási 
szabályozással úgy döntött, hogy a nyugdíjaztatási időszakát elérve kezdeményezi a 
nyugdíjba vonulását, és ez egy aktív nyugdíjas év, ahogy halljuk tőle azóta is tartva vele 
a kapcsolatot.  

Nekem volt szerencsém Katalinnal mint bizottsági elnöknek 2006 óta együtt 
dolgozni. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen hosszú időszak alatt nemcsak egy hivatali 
munkatársat ismer meg ember, hanem az embert, a mellette és mögötte álló családot, 
a férjet, akit idő közben tragikus körülmények között elvesztett, aztán a gyermekeket 
és a születendő unokákat, szóval egy sokkal személyesebb kapcsolat alakult ki - ez, 
remélem, érthető mindazok számára, akik belegondolnak ebbe a hosszú időszakba, 
amit Katalin itt eltöltött, és nekem volt szerencsém bizottsági elnökként az ő kitartó 
munkájának köszönhetően együtt dolgozni vele.  

Rengeteg szervezésben vett részt, nemzetközi utak, tárgyalások szervezője, 
amikor lehetett, résztvevője és koordinátora volt, szintúgy hazai, helyi, kihelyezett 
bizottsági üléseké, a budapesti expón történt kihelyezett üléseink komoly szervezése is 
rá hárult - szeretném jelezni, hogy idén is meg szeretnénk tartani a vásárváros területén 
tartott szokásos kihelyezett ülésünket a vásárváros, az agrárexpo nyitó napján majd, 
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ezt csak előre jelzem -, ezek mind-mind olyan maradandó élmények, amelyekre jó 
szívvel emlékezem vissza. Kevesen vagyunk itt, Czerván György alelnök úrra és Fazekas 
Sándor miniszter úrra gondolok, talán még Horváth Istvánra, aki hosszabb ideje együtt 
tudott dolgozni Katalinnal, és a velük való beszélgetés is ugyanazt a pozitív élményt és 
szeretetet tükrözte vissza, amit én most itt megpróbáltam közreadni a bizottságunk 
nevében.  

Katalin jelezte, hogy időnként szeretne részt venni egy-egy formális és 
informális bizottsági ülésen, így jelezte, hogy a mai napon is itt tud lenni velünk. Ezt az 
alkalmat szeretném megragadni arra, hogy bizottságunk nevében is köszöntsem őt, 
kívánva neki jó egészséget és szeretetteljes családi kört, hogy ha már a mi családunk 
nem tudja őt ölelgetni, akkor térjen vissza az ő vérbeli családi kötöttségéhez.  

Steinmetz Ádám képviselőtársamat megkérem, hogy ketten köszöntsük 
Katalint.  

Katalin, akkor bizottságunk nevében képviselőtársammal együttesen - akire 
rábíztuk azt is, hogy tárgyias formában is rendezzük a köszöntésedet - kérem, hogy 
fogadd szeretettel ezt tőlünk, és Isten éltessen sokáig! (Az elnök és dr. Steinmetz Ádám 
átad Horváth Zoltánnénak egy cserép virágot és egy dr. Steinmetz Ádám által 
készített lámpát. - Taps.) 

 
HORVÁTH ZOLTÁNNÉ, a bizottság volt főmunkatársa: Ez fantasztikus! 

Nagyon szépen köszönöm.  
 
ELNÖK: Mint ahogy említettem, Katalint mindannyiszor szívesen látjuk a 

körünkben, ahányszor úgy érzi, hogy hiányzunk neki. (Horváth Zoltánné: Köszönöm 
szépen.) 

Méhbarát mezőgazdaságot az egészséges környezetért! címmel 
benyújtott H/16116. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

E rövid kitérő után akkor rátérnénk a már megszavazott napirendi pontok 
tárgyalására. Szeretettel köszöntöm Schmuck Erzsébet asszonyt, társbizottságunk 
elnökét. Az 1. napirendi pont keretében a „Méhbarát mezőgazdaságot az egészséges 
környezetért!” című, a H/16116. számon beterjesztett határozati javaslat 
tárgysorozatba vételéről kell most vitatkoznunk és döntenünk. Megadom a szót 
Schmuck Erzsébetnek.  

Schmuck Erzsébet szóbeli kiegészítése 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Az elmúlt években a nyilvánosságban elég nagy figyelmet kapott, hogy 
pusztulnak a méhek, pusztulnak a beporzók és hogy ennek bizony milyen komoly 
következményei vannak, lesznek a mi életünkre is. Az is nyilvánosságot kapott, hogy a 
méheknek, a beporzóknak a pusztulása nagyon szorosan összefügg a mezőgazdasági 
gyakorlattal, összefügg azzal, hogy sok szintetikus növényvédő szert használunk, és 
még lehetne egy picikét folytatni ezt a sort. Ezt civil szervezetek is felismerték, és 
nagyon sokan elindítottak egy európai polgári kezdeményezést, amelynek a keretében 
Magyarországon ennek a kezdeményezésnek a pontjai igen sok embernek a 
szimpátiáját és támogatását elnyerték, nagyon sokan aláírták, így Magyarországon 
gyakorlatilag teljesült már az európai polgári kezdeményezés kapcsán a 
Magyarországon szükséges aláírásoknak az összegyűjtése, de egyébként más 
országokban is jól halad ez.  
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Ez az előterjesztésünk, annak a tartalma gyakorlatilag nagyon szorosan 
összecseng és tartalmazza az európai polgári kezdeményezésben megfogalmazottakat. 
Az előterjesztésnek a címe az, hogy „Méhbarát mezőgazdaságot az egészséges 
környezetért!”, de én azt gondolom, hogy nagyon nyugodtan mondhatnánk azt is, hogy 
emberbarát mezőgazdaságot az egészséges környezetért. Ez az európai polgári 
kezdeményezés és gyakorlatilag ez a javaslat is, mármint a mi javaslatunk is azt 
tartalmazza, hogy a szintetikus növényvédő szereket fokozatosan ki kell vonni az 
Európai Unió mezőgazdaságából, kezdve nyilván a legveszélyesebbekkel. A cél a 
peszticidek használatának a 80 százalékos csökkentése 2030-ig, majd a teljes 
beszüntetésük 2035-re.  

Nagyon fontos a természetes ökoszisztémák helyreállítása is a mezőgazdasági 
térségekben abból a célból, hogy a mezőgazdasági termelés a biológiai sokféleség 
helyreállításának az eszközévé váljék. Itt szeretném arra emlékeztetni magunkat, hogy 
az éghajlatváltozás mellett a másik igen nagy globális kihívás a biológiai sokféleségnek 
a drasztikus csökkenése.  

Nagyon fontos a mezőgazdaság megreformálása a kisméretű, diverzifikált és 
fenntartható gazdálkodás előtérbe helyezésével, az agroökológiai és biogazdálkodási 
eljárások gyors elterjedésének a támogatásával, továbbá független mezőgazdasági 
termelőknek szóló képzések és kutatási tevékenység lehetővé tételével a 
növényvédőszer- és a GMO-mentes gazdálkodás témájában. Nyilván konkrétumok és 
célok is meg vannak határozva ebben a határozati javaslatban, én úgy gondolom, hogy 
nem szükséges, hogy ezeket most tételesen ismertessem, megkapták, és, gondolom, 
mindenki látta a határozati javaslatot.  

Tisztelettel kérem a bizottságot, hogy támogassa a határozati javaslatunkat, és 
nagyon remélem, hogy majd a miniszter úr is ennek az élére áll, hiszen ezt az európai 
polgári, civil kezdeményezést ő is aláírta. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottsági tagok hozzászólása következik. 

(Jelzésre:) Győrffy Balázs! 

Hozzászólások 

GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Én 
szeretnék majd visszakérdezni, és kíváncsi vagyok, hogy kapok-e választ. Szeretném 
megkérdezni az előterjesztőt, hogy tetszik-e tudni, hogy mennyi volt a méhcsaládok 
száma 1990-ban és mennyi most Magyarországon, és szeretném hallani majd 
Steinmetz képviselőtársamnak mint gyakorló agrárgazdálkodónak a véleményét arról, 
hogy mondjuk 80 százalékkal csökkentsük a peszticidek használatát a 
mezőgazdaságban, hogy ő hogy képzeli a tevékenységét rentábilisan folytatni majd 
ilyen körülmények között. És akkor most elmondanám azt is, hogy ha valakinek, nekem 
mint gyakorló gazdálkodónak kifejezetten érdekem, hogy Magyarországon legyenek 
méhek, és nemcsak azért, mert fontos nekem a környezet, hanem azért is, mert 
anyagilag jól felfogott érdekem, hogy mondjuk a repce ne csak szépen virágozzék, 
hanem teremjen is, és ehhez beporzók kellenek. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy az 
ilyen típusú, felülről irányított belenyúlás ebbe a rendszerbe semmiképpen nem helyes.  

Én azt gondolom, hogy a méhészek és a mezőgazdasági termelők között egy 
partnerségre van szükség, ami egyébként, azt gondolom, egész szépen alakul, és hogy 
egy kicsit elébe menjek a válasznak, amit a képviselő asszonytól majd jó reménységem 
szerint meg fogok kapni, mert nyilván számokkal is felkészült, Magyarország a 
világelső az egy négyzetkilométerre jutó méhcsaládok vonatkozásában, világelső. Én 
azt gondolom, hogy azt a fajta megbélyegzést, amely a mezőgazdasági termelőket éri 
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ebben a kontextusban, először is visszautasítom, a másik oldalról pedig 
igazságtalannak gondolom.  

Természetesen nincs olyan épeszű agrárgazdálkodó, aki abban lenne érdekelt, 
hogy Magyarországon a méhek kipusztuljanak, de az, hogy ilyen drasztikus és 
egyébként teljesíthetetlen elvárásokat fogalmazzunk meg - én a Green Dealt is egy 
merényletnek tartom egyébként az európai mezőgazdaság ellen -, szerintem ilyeneket 
nem szabad csinálni. És mivel fogjuk helyettesíteni ezeket a növényvédő szereket, 
amelyek egyébként nyilvánvalóan olyan drasztikus problémát nem okozhatnak, ha 
egyszer ennyi, ekkora a méhcsaládok száma Magyarországon? Persze, akkor kell szólni 
a gazdálkodók egy jelentős részének, a nagy részének, hogy nyugodtan abbahagyhatja, 
amit csinál, mert nem lesz versenyképes, és akkor majd arról is beszélgessünk, hogy mi 
lesz azokkal az emberekkel, akiket önök földönfutóvá tesznek! Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Van-e további hozzászóló? (Jelzésre:) Steinmetz Ádám! 
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelettel 

köszöntöm a bizottság tagjait és a jelenlévőket, és köszönöm az elnök úrnak, hogy 
megszólított, és bár nem kívántam hozzászólni ehhez a vitához, de mégis megteszem, 
hiszen ez egy határozati javaslat, és alapvetően egy szakmai kérdésről van szó, itt 
vannak pró és kontra érvek és állítások, éppen ezért lenne fontos, hogyha ez tényleg 
szakmailag körüljárva odakerülne az Országgyűlés elé. Én magam azt tudom mondani, 
hogy Marcali környékén nagyon sok, rengeteg honfitársunk foglalkozik több-kevesebb 
méhcsalád tartásával, méztermeléssel, és hozzám is rendszeresen eljutnak az ő 
panaszaik, a méhek pusztulása napi szintű probléma, illetőleg a méhek által keltett 
problémák is, volt is a bizottsági ülésen nemrég szintén egy módosító javaslat.  

Én azt gondolom, hogy ezzel foglalkozni kell, még akkor is, hogyha ez egy tényleg 
szenzitív, érzékeny téma. Sajnos tényleg azt kell mondjam - és itt csatlakozom az elnök 
úrhoz -, hogy ez itt most a káposzta és a kecske kérdése, tehát szűk a mezsgye, de 
pontosan az ilyen dolgokról érdemes szerintem beszélni, és akkor majd az előterjesztő 
asszony is, aki majd úgyis visszakapja a szót, illetőleg a szakértőivel konzultálva például 
ilyen szakmai részletkérdésekre is fog tudni választ adni, illetve mi is jobban körbe 
tudjuk járni majd ezt a témát. Úgyhogy a méhekkel foglalkozni kell, mert valóban 
nagyon hasznos rovarok, és tényleg - ahogy az elnök úr is elmondta - nagyon fontos, 
hogy legyenek, amelyek beporozzák a növényeinket, és ezáltal biztosítsák a gazdáknak 
is a megfelelő termést.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Csárdi Antalnak adok szót. 
 
CSÁRDI ANTAL (LMP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Alelnök Úr! Ne 

felejtsük el, hogy a bizottsági ülés arról dönt ma, hogy tárgysorozatba vegye-e a magyar 
Országgyűlés ezt a határozati javaslatot, és én azt gondolom, hogy ha és amennyiben, 
feltéve, de nem megengedve önnek igaza van, akkor szerintem érdemes ezt a vitát a 
nagyobb nyilvánosságot biztosító plenárison lefolytatni, nem utolsó sorban azért is, 
mert ez a bizottság joggal híres arról, hogy személyeskedéstől mentes, szakmai vitát 
folytat munkája során, és én azt gondolom, hogy egy ilyen típusú vita lefolytatása a 
nagyobb nyilvánosság bevonásával egyrészt meg tudja világítani azokat a tévedéseket 
vagy résztévedéseket, amelyektől ön tart. Másrészt viszont azt gondolom, hogy ez a 
határozati javaslat olyan problémára hívja fel a figyelmet, amely márpedig megoldást 
igényel, és azt gondolom, hogy egy ilyen vitának a lefolytatása - függetlenül a vita 
végkimenetelétől, mert nekem értelemszerűen megvan a saját, egyéni véleményem - 
szükséges, hogy elmozdítsa erről a holtpontról az adott kérdést. És ahogy Steinmetz 
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képviselőtársam is mondta, azért ez nem egy fekete-fehér történet, én tehát azt 
gondolom, hogy nem biztos, hogy az olyan súlyos sarkítások előreviszik a vitát.  

Én azt hiszem, hogy ez a határozati javaslat tökéletesen alkalmas arra, hogy azt 
a jó minőségű vitát lefolytathassuk, amelyet egyébként szerintem megérdemel a 
határozati javaslat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Igen, Fazekas Sándor! 
 
DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Én is fontosnak tartom ezt a témát, és örülök annak, hogy foglalkoztatja a 
tisztelt képviselőket, a tisztelt képviselő asszonyt is. Nyilván nem akarok politikai 
hangszíneket belevinni ebbe a szakmai kérdésbe, de bízom benne, hogy a képviselő 
asszonyban az érdeklődés nem a választási kampány vonatkozásai miatt ébredt fel a 
méhek világa és a mezőgazdaság iránt, mert indul egyéni körzetben is, és akkor nyilván 
feltalálta a természetvédőt és a környezetvédőt magában; amikor ezen a területen 
dolgozott, akkor nyilván lett volna erre lehetősége - ezt zárójelbe teszem.  

A témát tehát fontosnak tartom, tisztelt bizottság, de ugyanakkor hogy az 
Országgyűlés a többi haszonállat és állatfaj közül külön kiragadja, kiszakítsa abból a 
történeti és gazdálkodási kontextusból, amelyben a méhészet, a beporzók világa is 
benne foglaltatik, az szerintem nem jó. Szerintem tehát ez egy minisztériumi szintű 
dolog, a minisztérium le tudja folytatni a szakmai vitát, ami tényleg szakmai legyen, ne 
politikai vita legyen, ennek nincs akadálya.  

Azzal pedig nem értek egyet, amit Csárdi képviselő úr mondott, hogy el kell 
mozdítani a holtpontról. Tisztelt képviselő úr, ez nincsen holtponton. Évek óta van méz 
világnapja, a méhészeti szövetség megkapja a kellő támogatásokat, szerepelnek a 
médiában, már korábban is voltak és most is vannak olyan intézkedések, amelyek a 
vegyszerek felhasználásánál, az agrotechnológiánál, a konkrét művelésnél méhkímélő 
előírásokat tartalmaznak, azaz ilyen jogszabályok és szakmai szokások is vannak, tehát 
messze nincs ez holtponton, a miniszter úr egyébként is köztudottan elkötelezett ebben 
a témában. Hol van itt a holtpont?  

Olyan témába kapcsolódnak be tehát néhányan - aminek nagyon örülök -, amely 
egyébként terítéken van, évek óta foglalkoztatja a gazdatársadalmat, a szakmát, a 
tudományos közvéleményt egyaránt. Nekem meggyőződésem, hogy a minisztériumnak 
ne vegyük el a kenyerét, az le tud folytatni valamennyi olyan egyeztetést, szakmai vitát, 
amely ebben az esetben szükséges, és akkor majd látható lesz az, hogy milyen 
jogszabályi módosítás kell esetleg ahhoz, hogy a környezetet megóvva tudjunk 
gazdálkodni.  

Teljesen egyetértek azzal, ami itt elhangzott, hogy a termelők a végzettségükből, 
a gazdálkodási gyakorlatukból adódóan pontosan tisztában vannak azzal, hogy a 
méheket igenis kímélni kell, ennek Magyarországon egyébként is komoly hagyományai 
vannak, még akkor is, hogyha van néhány példa, amely elszomorító - mindig van 
néhány olyan szabályszegés, ami a sajtóban is nagyobb nyilvánosságot kap -, de 
összességében szerintem ebben a vonatkozásban Magyarországnak nincsen 
szégyellnivalója. Akár a méhsűrűséget, akár a méhészeti ágazatnak az eredményét 
nézzük vagy a hungarikum akácmézet - és még folytathatnám ezt a sort -, látszik az, 
hogy mindig egy kiemelt kormányzati és a gazdatársadalom részéről megnyilvánuló 
figyelem kísérte ezt a témát, amely egyébként szerintem is egy nagyon fontos téma, de 
ahogy említettem, nem az Országgyűlés szintjére, hanem a kormányzat, illetve a 
minisztérium szintjére tartozik. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Majd ismét szót adok Csárdi Antalnak.  
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Engedjenek meg nekem is néhány gondolatot, és talán arrafelé terelve, hogy 
magam sem fogom javasolni a tárgysorozatba vételt - tudom, hogy ennek az lesz a 
politikai üzenete, hogy a Fidesz-többség még a méhészeti ügyet sem tartja elég 
fontosnak.  

Itt a megszólalók azért éreztették, hogy elég jól képben vagyunk méhészeti 
ügyben, nemcsak a miniszter úr személyében, aki őstermelőként is méhészkedik, és 
nem most kezdte, hanem még a minisztersége előtt, több éve gyakorolja ezt a 
gazdálkodási formát, hanem azért, mert számtalan olyan környezetben voltunk, 
vagyunk, amikor a méhészet ügyében elég komoly konzultációt tartottunk, és hogyha 
kellett, támogatást adtunk nemcsak a magyar méhészeti szövetségnek - itt nemcsak 
Bross Péterék különféle nagyon komoly rendezvényeinek és a különféle agrárexpókon 
való minél magasabb helyre való emelésükre tennék utalást, hanem azokra a jelzésekre 
is, amelyek a világon a méhállomány pusztulását és ennek a várható negatív 
következményeit illetik.  

Most már talán több mint tíz éve, amikor az Amerikai Egyesült Államokban 
voltunk többen meghívottak, és ott meglepett az egyik beszélgetés egy gazdálkodóval, 
aki elmondta, hogy az ő állambeli gazdaszövetségük az ottani méhészeti szövetséggel 
szokott arról tárgyalni, hogy mennyit fizetnek a méhkaptárak tulajdonosainak, hogy 
kitelepüljenek az ő földjükre a beporzás elvégzésére. Ez nekünk akkor felfoghatatlan 
volt. Ezen egyezkedtek, tehát egy alku volt, hogy az idén mennyiért jöttök beporozni. 
Ott már akkor elég nagy volt a baj.  

A világjelenség alól nem fogjuk tudni kihúzni magunkat, ezt elég jól mutatja az 
Európai Unióban jelenleg is zajló egyeztetés folyamata. Tudjuk jól, hogy 2023. január 
1-jétől lesz végleges az összes feltételrendszere az agrártámogatásoknak és egyéb uniós 
támogatásoknak. Ebben benne van többek között az a kritikus kérdéssor is, amit az 
indítványtevő elég drámai, drasztikus, talán nyers megfogalmazással tesz itt közzé, 
pontosan megpendíti ezt a témát, hogy a rovarölő és gyomirtó szerek használatának - 
ő konkretizálja - az öt éven belüli felhagyása. Ez volt az, amire Győrffy Balázs azt 
mondta, hogy jó, jó, ez így szép dolog a méhek védelme érdekében, de mi fog történni, 
hogyha ez tényleg így lenne? 

Itt jön az én igazi problémám, hogy ez nem egy határozati javaslat feladata és 
súlya, hogy ennek az úgynevezett hatástanulmányi részét, amit rendszerint soha nem 
tesznek mellé a különösen zöld aktivisták, hanem a hétköznapi emberek környezeti 
félelmére alapozva nagyon hangzatos üzeneteket tudnak bedobni a köztudatba, az 
online médiába, és egyetlenegy, a javaslatuk következményeit kutató anyagot nem 
adnak közre, mert sajnos nincsenek, sokszor nincsenek ilyen anyagok. Itt tehát nem 
arról van szó, hogy mi nagyon buták vagyunk, és minek foglalkozni ezzel a méhészeti 
problémával meg a pepticidekkel és minden egyébbel, hiszen ez nem baj, de, látjuk, 
hogy baj, csakhogy egy 27 tagállamos uniós bizottság küzd ezzel, hogy akkor most mit 
is csináljunk ezzel a kérdéssel, melyik országban mekkora a baj, és mit tegyünk, és mi 
fog történni - és ott sincs még hatástanulmány sajnos, az Európai Unió sem készített 
hatástanulmányt.  

Ez óriási hibája a Green Dealnak, amit benyújtottak, és amit most próbálnak 
keresztülvinni, amiben a műtrágya-felhasználástól kezdve az egy hektárra vonatkozó 
hatóanyagtartalom-csökkentéséig - a növényvédő szerek hatóanyag-tartalmáról 
beszélek - nagyon sok minden benne van, de elfelejtettek hatástanulmányt mellé tenni, 
hogy ez mivel fog járni, hogy lehet ilyet mondani, hogy térjünk vissza az ökológiai 
gazdálkodás logikájához, csak akkor persze jön az a kérdés, hogy azt a néhány 
milliárdnyi földlakó embert el tudjuk-e látni a hagyományos ökológiai, a 
környezetbarát időszakban még ismert technológiával termelt élelmiszer-
mennyiséggel. Nem fogjuk tudni ellátni, vagy mennyiségi vagy árrobbanási helyzet fog 
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előállni - ezt mindannyian tudjuk. Lehet, hogy ekkor megmentettük a méheket, csak 
egymilliárd emberrel több lesz, akinek nem fogunk tudni élelmiszert adni.  

Ez egy iszonyú dilemma, mert a fejlett kultúrországok - legyen az az Európai 
Unió vagy Amerika vagy Japán - érzékelik ezt a problémát, de más országok, ahol nem 
ilyen fejlettek az agrártechnológiák, ott sokkal súlyosabb kérdés az emberek élelemmel 
való ellátása, és őket egyelőre nem érdekli, hogy mi min spekulálunk, hogy túlvittük az 
egy hektár terhelését, az azon előállítható élelmiszer-termelés mértékét és vissza kéne 
fogni magunkat mindenben, hatóanyagban, vegyszerben, a zöldügyek felé kellene 
menni, s a többi, s a többi.  

A problémát tehát teljesen ismerjük, de nem gondolnám én magam sem, hogy 
ezt egy határozati javaslat most meg fogja változtatni, miközben tudjuk, hogy az 
Európai Unió mezőgazdasági miniszterei, agrárminiszterei, szóval az illetékes 
miniszterek még nem tárgyalták végig ezt a problémát. Június 16-án lesz a soros 
portugál elnökségnek ugyanezen témában mezőgazdasági bizottsági elnöki találkozója 
ugyanezekről. A V4-ek bizottsági elnöki ülése volt két héttel ezelőtt ugyanezekben a 
kérdésekben, ott a lengyel mezőgazdasági biztost, a lengyel származású 
mezőgazdasági, agrárbiztost is meghallgathattuk - Czerván Györggyel folytattuk le 
magyar részről ezt az online konferenciát. Ezek tehát rendkívül súlyos kérdések, és az 
ebben az indítványban tett egy-két nagyon radikális zöld színezetű elképzelés a mai 
viszonyok között értelmezhetetlen. Tehát előáll az a probléma, amiről Győrffy Balázs 
beszélt, hogy akkor legyünk szívesek számot adni arról, hogy mi lesz ennek a 
következménye.  

Amire a miniszter úr, Fazekas Sándor utalt, itt azért nem beszéltünk 
mélypontról meg hogy kibillenteni, s a többi, mert azért aki figyelte az idei tavaszt, 
tudja, hogy a Nébih hatósági szerepkörében több tíz hektár területet, repceterületet 
szántatott ki Baranya és Bács-Kiskun megyében magas nem megengedett hatóanyag 
használata miatt a méhek védelme érdekében. Ez a rendszerünk tehát nekünk jelenleg 
is működik, hogy mi az, amit a mai ismereteink szerint lehet, és hogy még hol szabályos 
és hol nem szabályos már, ennek a mezsgyéjét tudjuk, és ezt hatósági szinten 
ellenőrizzük, és bármennyire keresik konkrétan a méhek pusztulásának az okát, senki 
nem tudott még egyértelmű választ adni erre. Az triviális, amikor egy vegyszerezés 
áldozata lett több tízezer méh vagy több kaptárnyi méh, az triviális, annak tünetei 
vannak. De globális szinten nem tudták megmondani még egyelőre, hogy mi ez az 
általános méhpusztulás, ami a világ országaira jellemző, mert ez azokban az 
országokban is jellemző, ahol az agrotechnológia nem ilyen magas szintű és nem ilyen 
nagy az egy hektárra jutó növényvédőszer-terhelés. Ott nem találják a választ, hogy ott 
vajon akkor miért csökkent a méhpopuláció vagy miért nem növekedett ott 
robbanásszerűen azokhoz az országokhoz képest, ahol állítólag túl nagy a 
növényvédőszer-terhelés, és emiatt bekövetkezhetett a méhcsaládok pusztulása.  

A folyamatban lévő EU-s tárgyalások nekem az egyik legfőbb oka annak, amiért 
nem aktuális ebben a pillanatban egy ilyen határozati javaslat, mert hiába írogatjuk mi 
itt elő kérdéses szinten, hogy öt év meg három év, lesz egy uniós direktíva, ami aztán 
lehet, hogy nekünk nem fog tetszeni, de akkor is az lesz. Mert most nagyon nagy vita 
megy arról, hogy ne általános szintű csökkentést hajtsunk végre, mert az EU jelenleg 
azt akarja, hogy minden tagország a jelenleg használt növényvédőszer-terhelést meg 
műtrágyaterhelést csökkentse a felére, csakhogy Belgium, Hollandia, Németország két-
háromszoros hatóanyag-mennyiséget használ jelenleg. Ha ők a felére csökkentik, akkor 
érnek oda, arra a szintre, amennyit mi most, jelenleg használunk. De minket is arra 
akarnak kényszeríteni, hogy mi is a felére csökkentsük - nyilvánvaló, hogy 
versenyhátrányunk lesz. Ezért az agrárbiztos úr, a lengyel agrárbiztos úr a V4-ek ülésén 
azt vetette fel, és ezt én nagyon támogattam is - kíváncsi vagyok, hogy végig tudja-e 
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vinni -, hogy normaszinthez képest kell csökkenteni a hatóanyag-tartalmakat. Na, erről 
már lehet beszélni, hogy hektáronként mennyi.  

Nekem kétségeim vannak, hogy át tudja-e ezt vinni a Bizottságon, de ő azt 
állította, hogy ebbe beleáll, ezt nyilatkozta, tehát itt vannak a felvételek róla, hogy ő 
beleáll, és végigviszi, hogy minden országra nézzük meg, hogy mekkora most a 
különféle hatóanyagok terhelési szintje, és ehhez képest mennyi legyen a csökkentés. 
És ebben mi nem állunk rosszul, olyannyira, hogy nekünk, illetve nem nekünk, hanem 
a tanácskozás tagjainak akkor mutatott is az agrárbiztos úr egy táblázatot, amely 
szerint a kelet-európai országok, az utólag csatlakozott országok gyakorlatilag 
mindenben „zöldebbek”, mint a régebb óta csatlakozott nyugati országok. Ők szedték 
elő ezeket az adatokat, nem mi kértük, ő olvasta fel. Tanulságos adatsor volt.  

Ehhez képest kell magunkat viszonyítani, hogy akkor még van-e hova tovább 
mennünk a zöldüzenetek felé, és tényleg mi vagyunk-e az okozói ennek a 
méhpusztulásnak. Mert nem kérdéses, hogy a méhek ügye rendkívül fontos az 
agrártermelők számára és egyáltalán a környezetben és a hétköznapi életben 
gondolkodók számára is, de összességében, mint említettem, nem fogom támogatásra 
javasolni a határozati indítványt.  

Hogyha még most fenntartja a hozzászólási igényét Csárdi Antal, akkor 
megadom a szót a második körben, és röviden, kérem szépen. 

 
CSÁRDI ANTAL (LMP): Köszönöm szépen a szót. Fazekas képviselőtársamnak 

szeretném jelezni, hogy pont arról beszéltem, hogy ebben a bizottságban nem szoktunk 
személyeskedni. Schmuck Erzsébet elnök asszonyt úgy körülírni, hogy feltalálta 
magában a természetvédőt, szerintem méltatlan, méltatlan a bizottsághoz, méltatlan 
mindannyiunkhoz, akinek a szájából ez elhangzik. Schmuck Erzsébetről pontosan 
tudjuk mindannyian (Dr. Fazekas Sándor közbeszól.), hogy több évtizedes és 
évtizednyi munkája van a természetvédelemben és abban, hogy a természetvédelem 
minél sikeresebb legyen ebben az országban. Én azt gondolom, hogy ez méltatlan volt.  

Ezen kívül annyit szeretnék hozzátenni, hogy mind a Fazekas képviselőtársam, 
mind a Font elnök úr által elmondottak akár támogató érvek is lehettek volna a 
tárgysorozatba vétel mellett, mert azt gondolom, pontosan tudja itt minden bizottsági 
tag, hogy mennyire fontos ez a kérdés, és én azt gondolom, hogy ha és amennyiben - és 
természetesen nem akarom cáfolni még véletlen sem a Font elnök úr által 
elmondottakat - most zajlik az Unióban ennek a vitája, akkor ez most aktuális, az nem 
elvesz ennek az aktuálisából, hanem éppen még aktuálisabbá teszi, hogy márpediglen 
plenáris ülésen, a nagy nyilvánosság előtt igenis folytassuk le ezt a vitát, amely 
egyébként most a bizottsági ülésen elkezdődött, és én azt gondolom, hogy ez 
márpediglen segítené, és nem azokat a hangzatos félelmeket, ahogy a képviselőtársam 
fogalmazott, mert, ugye, azt képviselőtársam sem gondolja, hogy azok a méhészek, 
akiknek pusztulnak a méhcsaládjai, hangzatos félelemből támogatnának vagy 
szeretnének további porzóvédő intézkedéseket.  

Én azt gondolom, hogy ne csináljunk úgy, minthogyha tényleg két különböző 
alternatív valóság venne minket körül. A határozati javaslatnak a tárgysorozatba vétele 
a vita nyilvános lehetőségét teremti meg, és jól látható, hogy pró és kontra szakmai 
érvek vannak porondon, és azt gondolom, hogy ennek a tárgysorozatba vétele 
szükséges és előremozdít. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Czerván 

György jelentkezett hozzászólásra. Alelnök úr! 
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CZERVÁN GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Bizottság! Tisztelt Előterjesztő! A téma fontosságát, azt hiszem, senki nem vitatja, 
vitatta, nem véletlen, hogy ilyen sokan hozzászóltak ehhez a dologhoz. Fazekas 
miniszter úrral 2010 és 2018 között számos tanácsülésen vettünk részt Brüsszelben, és 
nem is tudom, hogy hányszor jött elő ez a téma önálló napirendi pontként talán a 
neonikotionidok témakör kapcsán, és a magyar álláspontra mindig odafigyeltek a 
tagállamok, és nagyon sokszor hivatkoztak vissza a magyar álláspontra. A 
minisztériumban jó szakemberek dolgoznak, a magyar álláspont kialakításánál mindig 
figyelembe vettük a méhésztársadalomnak a véleményét. Jómagam államtitkárként 
nem tudom hány méhészeti országos napok rendezvényen voltam meghívott vendég, 
illetve mondhattam megnyitót Jászberényben a méhészek, az ország 
méhésztársadalma előtt, és nem emlékszem, hogy egyszer is negatív visszajelzéseket 
kaptam volna, sőt nagyon jó néven vették a méhészek azt, hogy a minisztérium 
kiemelten foglalkozik ezzel a kérdéssel, és mindig meg tudtuk beszélni az aktuális 
problémákat. Az egy más dolog - ahogy utalás történt rá, és a Nébih többek között azért 
van, hogy erre odafigyeljen -, hogy ha van egy gondatlan gazda, akkor a megfelelő 
szankciókat megkapja.  

Most is tanácsülés folyik Brüsszelben, ahol kint van a miniszter úr meg a 
minisztérium vezetése. Én is ugyanazt a véleményt osztom, amit többen előttem, hogy 
ez a közös agrárpolitika szintjén fog eldőlni, nemcsak a méhekkel kapcsolatos dolgok, 
hanem a növényvédőszer-használat meg nagyon sok egyéb fontos dolog, hogy a 
támogatási rendszer milyen feltételekhez van kötve. Ugye, a közös agrárpolitikán belül 
a támogatások egy jelentős hányada, több mint 30 százaléka valamilyen zöldfeltételhez 
van kötve most is, tehát ez a kérdés folyamatosan napirenden van. Az egy más dolog, 
hogy az európai zöldek részéről ismerek egy-két olyan véleményt, amelyet én nem 
szívesen ismertetnék gazdafórumon, mert nem is értek vele egyet. Remélem, hogy a 
hazai zöldpártok képviselői nem követnek olyan szélsőséges nézeteket, mint egyes 
európai zöldpártok, és meggyőződésem, hogy a közös agrárpolitikán belül erre a 
nagyon fontos kérdésre meg fogjuk találni majd a megoldást miniszteri trilógus 
szintjén, és az is lehet, hogy bizonyos részletkérdésekben majd az állam- és kormányfők 
fogják kimondani az utolsó szót. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy ez sikerülni 
fog. Köszönöm szépen.  

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

Amennyiben nincs, viszonválaszra megadom a szót az előterjesztőnek.  

Schmuck Erzsébet reflexiói 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Először 
is azzal szeretném kezdeni - bár azt hiszem, Csárdi képviselő úr elmondta a hátteret -, 
hogy nagyon tetszett, ahogyan Fazekas képviselő úr elmondta, hogy én feltaláltam 
magamban a környezetvédőt. (Dr. Fazekas Sándor: Igen.) Hát, hogyha egy picikét 
tudná, én több évtizede ezzel foglalkozom (Dr. Fazekas Sándor közbeszól.), több mint 
egy évtizedig a Magyar Természetvédők Szövetségének az elnöke voltam, tehát én 
sohasem veszítettem el magamban, és minden zöldpolitikában ezek a dolgok 
vezérelnek. (Dr. Fazekas Sándor közbeszól.) Köszönöm szépen. 

Felmerült a kérdés, hogy akkor hogyan van ez, a méhek, méhcsaládok, méhek 
pusztulása. Én nem hiszem, hogy önök vitatják azt, hogy Nagy István miniszter úr ért 
ehhez, hiszen ő maga is méhész, és Nagy István miniszter úr aláírta ezt az európai 
polgári kezdeményezést, amely gyakorlatilag ugyanezt tartalmazza - nem hiszem, hogy 
akkor énnekem ezt nagyon kell most számokkal meg bármivel is bizonyítani. Hogyha 
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a miniszter úr, aki ennek a szakterületnek az ismerője, ezt aláírta, akkor ez nyilván így 
van, tehát hogy itt komoly gondokat okoz a mezőgazdaság jelenlegi gyakorlata. 

Én még arra szeretném felhívni a tisztelt bizottságnak a figyelmét, hogy itt 
nemcsak a méheknek a pusztulásáról van szó, hanem arról is, hogy mi emberek milyen 
táplálékot eszünk, azokban milyen szermaradványok vannak, hogy ahhoz, hogy az a 
termékmennyiség létrejöjjön, mennyi növényvédő szert használunk az elkövetkezendő 
időszakban. Itt lehet tiltakozni, lehet bármit is mondani, biztos vagyok abban, hogy 
ezek a problémák úgyis ki fogják kényszeríteni - akkor is, hogyha a döntéshozók nem 
akarják -, hogy a mezőgazdasági gyakorlatot meg kell változtatni. Itt van az 
éghajlatváltozás, itt van a biológiai sokféleség drasztikus csökkenése és itt van 
folyamatosan az ember egészségi állapotának a romlása, amit gyakorlatilag áthárítunk 
az egészségügyre. És most önök mondhatják azt, hogy mennyiség meg minőség meg 
éhezés, én csak egy példát tudok mondani: senki sem gondolta volna, hogy egy ilyen 
pici vírus térdre kényszeríti a világot. Vannak olyan problémák, amelyekre lehet 
mindenféle indokokat, bármit mondani, de erősebbek, mint mi, és én biztos vagyok 
abban, hogy az éghajlatváltozás és ezek a globális kihívások arra fogják kényszeríteni 
az emberiséget és magunkat is itt is, hogy radikálisan változtassunk, hogy radikálisan 
változtassunk a mezőgazdasági gyakorlaton, és az út biztos nem a vegyszeres 
mezőgazdaságnak az irányába vezet, nézhetjük akár a méheket, nézhetjük akár saját 
magunkat.  

Én tisztelettel kérem önöket, gondolják végig, és legalább a vitára tartsák 
alkalmasnak ezt az előterjesztés-tervezetet. Ez nemcsak az LMP, ez nagyon-nagyon sok 
civil szervezetnek az elvárása és kezdeményezése. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazáshoz érkeztünk. Kérdezem, hogy ki az, aki 
támogatja, hogy a H/16116. számú határozati javaslatot tárgysorozatba vegyük. Aki 
igen, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez 2 igen. Ki az, aki tartózkodik ennél a 
szavazásnál? (Szavazás.) 4 tartózkodás van. Ki az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) 4 
nem. Bizottságunk nem vette tárgysorozatba az indítványt.  

Az 1. napirendi pontot lezárom. (Schmuck Erzsébet távozik.) 

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló T/16118. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság)  
Uniós napirendi pont! 

Rátérünk a 2. napirendi pontra, amely Magyarország 2022. évi költségvetéséről 
szól, pontosabban annak is a részletes vitájáról. Köszöntöm a kormány vagy a tárca 
képviseletében jelen lévőket, és majd megkérem őket, hogy a bemutatkozást követően 
jelezzék, hogy tárca- vagy kormányálláspontot képviselnek, amikor majd megszólítom 
őket.  

Ugyanakkor szeretném jelezni, hogy a Mezőgazdasági bizottság vitához 
kapcsolódó bizottságként folytatja le a jövő évi költségvetésitörvény-javaslat részletes 
vitáját. A bizottság csak azokról a módosító javaslatokról foglal állást, amelyeket a 
benyújtó képviselő házszabályszerűen a bizottsághoz címzett. A tárgyalás sajátossága, 
hogy bizottsági előadó állítására nincs lehetőség, mivel a plenáris ülésen a bizottsági 
jelentések vitája során a Költségvetési bizottság előadói fogják majd összefoglalni 
valamennyi bizottságnak a vitában elhangzott véleményét.  

A bizottságnak a részletes vitában kialakult véleményét a részletes vitáról szóló 
jelentés fogja majd tartalmazni. Az esetleges kisebbségi véleményeket függelékként kell 
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majd csatolni a részletes vitáról szóló jelentéshez, amelyet a kiküldött 
formanyomtatványon aláírva, szkennelve holnap 9 óráig kell eljuttatni e-mailen a 
bizottsági titkárságra. Csárdi Antal képviselőtársam jelezte, hogy lesz majd ilyen, ezért 
kérem, hogy a bizottságunk vezető munkatársával vegye fel a kapcsolatot, hogy ezt 
formailag hogyan kell pontosan, helyesen megtenni az imént mondottak szerint. Az 
írásban foglalt bizottsági és kisebbségi vélemény csak olyan elemeket tartalmazhat, 
amelyek a bizottsági vitában bármely részről elhangoztak, így arra kérem 
képviselőtársaimat, hogy amit szeretnének majd írásban is megjelentetni, azt most a 
részletes vita első szakaszában élőszóban mondják el.  

Szokásainkhoz híven két vitaszakaszban folytatjuk le a vitát. Megnyitom a 
részletes vita első szakaszát, amelyben képviselőtársaimnak lehetőségük nyílik arra, 
hogy a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdése alapján véleményüket elmondják. 
Itt újra köszöntöm a kormány képviseletében megjelent Bécsi Józsefet és munkatársát.  

Megkérem az alelnök urat, Czerván Györgyöt, hogy vegye át az ülés vezetését, 
mert előadóként a többségi véleményt szeretném megfogalmazni.  

 
(Az ülés vezetését Czerván György, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Az elnöklést átveszem, és megadom a szót Font 

Sándornak.  
 
FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt 

Bizottság! A koronavírus-járvány okozta negatív hatások világszerte, így hazánkban is 
felülírták a korábbi gazdasági kilátásokat. A 2022. évi költségvetés-tervezet elsősorban 
a koronavírus-járvány által sújtott gazdaság újraindítását és a járványügyi készültség 
kezelését kell hogy előtérbe helyezze. A magyar gazdaságpolitika elsődleges célja az 
eddig elért eredmények fenntartása, valamint a gazdaság újraindítása és az európai 
szinten is kiemelkedő növekedési lendület visszaállítása. Ezekben az időkben nem 
megszorításokra vagy a lakosság megsarcolására van szükség, hanem segítséget kell 
nyújtani, hogy együtt kilábalhassunk ebből a nehéz helyzetből. Ezért a kormány olyan 
gazdaságvédelmi programot dolgozott ki, amely lehetővé teszi, hogy a gazdaság talpra 
állhasson, és újra a régi legyen. Az egyik legfőbb gazdaságpolitikai cél a magyar 
mezőgazdaság versenyképességének, jövedelemteremtő képességének növelése, 
továbbá a klímaváltozás káros hatásainak csökkentése a mezőgazdasági termelés 
tekintetében. A 2022. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat XII. 
Agrárminisztérium fejezetében 132,6 milliárd forint, míg a Gazdaságvédelmi alap 
fejezetben 77,2 milliárd forint áll rendelkezésre. Ez összességében 209,9 milliárd 
forintot fog jelenteni. 

Alapvető célkitűzés, hogy a fiatalok megtalálják a jövőképüket a 
mezőgazdaságban, illetve a vidéki életformában, hogy ezáltal a vidéki fiatalok helyben 
maradása biztosított legyen. Az agrárium versenyképességének növeléséhez, 
fejlődéséhez nélkülözhetetlen a tudásátadás fejlesztése, amelynek része a szakképzés, 
a felnőttképzés, valamint a szaktanácsadás. Az új szakképzési rendszerben új 
szemléletű oktatást vezettek be. Ezen struktúra alapelve szerint az iskolai rendszer 
feladata, hogy széles ágazati szakmai alaptudást és a foglalkoztatók által elvárt 
kompetenciákat adjon. Kiemelt kormányzati cél továbbá az állattenyésztési és egyéb 
munkaigényes ágazatokban - mint például a kertészet, az állattenyésztés - a 
foglalkoztatottság növelése, melyhez mind uniós, mind pedig nemzeti forrásból 
jelentős összegű támogatás nyújtható. A fentiekből következően a 2021. évi 
költségvetés mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei alcím alatt 
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25,6 milliárd forintot, a 2022. évi költségvetés szempontjából pedig 29,2 milliárd 
forint jelent meg, e tekintetben tehát 3,6 milliárd forintnyi a bővülés. 

A kormány egyik célkitűzése hazánk GMO-mentességének fenntartása, a 
környezet állapotának javítása, a természeti erőforrások fenntartható használatának 
előmozdítása és a biológiai sokféleség védelme az ökoszisztéma szolgáltatások igénybe 
vétele mellett. Az előbbieken felül további támogatásra és a védjegy bevezetésével 
terméktanúsítási rendszerrel is előmozdításra kerül a GMO-mentes élelmiszer-
előállítás. Magyarország célja a GMO-mentes élelmiszerlánc kialakítása, amely felöleli 
a vetőmagtól a takarmányozás kérdéskörén túl az állati termékek előállítását is.  

A 2012 óta működő agrárkár-enyhítési rendszer hozzájárul az ágazat folyamatos 
kibocsátás- és exportnövekedéséhez. Az agrárkormányzat célja ugyanis a 
mezőgazdasági kockázatkezelési eszköztár további fejlesztése és annak 
kockázatmegelőző eszközökkel történő bővítése, így került sor 2018 májusában a 
harmadik pillér, az országos jégkármegelőző rendszer bevezetésére. 2022-től 
kezdődően pedig az agrárkár-enyhítési alap kibővítésre kerül.  

A klímaváltozás egyik legérintettebb területe a mezőgazdaság, melynek egyik fő 
feladata a lakosság élelmiszerrel való ellátása. A mezőgazdaság kockázatainak 
növekedésével egyre nagyobb hangsúly helyeződik a kockázatmegelőzésre és -
kezelésre, amelyre a kormányzat is kiemelt figyelmet fordít. Míg a 2021. évi központi 
költségvetésben a nemzeti agrárkár-enyhítésre 8,6 milliárd forintot, addig a 2022. évi 
központi költségvetésben 12,8 milliárd forintot fordítunk erre a célra a kormány. Ez 
egy 4,2 milliárd forint értékű növekmény.  

Az ágazat szempontjából és a költségvetési források irányából nézve a magyar 
nemzetgazdaság erejét a saját erőből nyújtott támogatások mutatják, amelyek 2010 óta 
folyamatosan emelkednek, és a legmeghatározóbb elemei a jövő évi 
agrárköltségvetésnek is. Ezek a támogatások az Unióból érkező vidékfejlesztési 
támogatásokkal együtt meghatározóak a magyar mezőgazdaság és közvetve az egész 
társadalom számára. Egyrészt hatékonyan javítják a gazdálkodók pénzügyi és 
jövedelmi helyzetét, és ösztönzik beruházásaikat, másrészt hozzájárulnak a lakosság 
egészséges élelmiszerrel való ellátásához, a természeti erőforrásokkal való 
fenntartható, környezetkímélő gazdálkodáshoz, az állatjóléti követelmények 
betartásához, az időjárási kockázatok kezeléséhez és a vidéki térségek társadalmi, 
gazdasági fejlődéséhez. 

A kormány elkötelezett a magyar földművesek agrárpiaci versenyképességének 
javítása, gazdasági pozícióinak megerősítése mellett, és támogatja a hazai agrárium 
kialakulását. Éppen ezért a kormány a Közös Agrárpolitika vidékfejlesztési 
programjának társfinanszírozását az eddigi 17,5 százalékról 80 százalékra emelte, ami 
azt jelenti, hogy a 2014 és 2020 között rendelkezésre állt forrás mennyiségéhez képest 
háromszor nagyobb összeg kerül biztosításra a magyar mezőgazdaságra, ráadásul 
nemcsak 2023-tól, hanem az előttünk álló két évben is ilyen nagyságrendű pénzek 
lesznek. Megjegyzem, hogy nem tudunk róla, hogy ezt a 80 százalékos 
társfinanszírozást rajtunk kívül más európai uniós országok a saját költségvetésükből 
mellé tették volna.  

Jelenleg a KAP működését koordináló uniós szakpolitikai szabályok 
elfogadására még nem került sor - erről beszéltem, tettem említést az előző napirendi 
pont kapcsán is -, így 2022 átmeneti évként fog működni, azonban a KAP átmeneti 
időszakára vonatkozó végleges technikai szabályok már 2020-ban megjelentek. 
Egyértelműen látható tehát, hogy jelentős változás történik az agrártámogatások 
területén azáltal, hogy a nemzeti társfinanszírozás összege az Unióban egyedülálló 
módon a maximálisan adható 80 százalék lesz. Így tehát az új programozási 
időszakban közel háromszor annyi támogatás folyósítható. Ezzel Magyarországra a 
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2021-27 közötti programozási időszakban a kohéziós uniós források, valamint a hazai 
hozzájárulás révén körülbelül 7900 milliárd forintot tudunk fordítani. Ebből kifolyólag 
az agrár- és vidékfejlesztésre szánt uniós források felhasználása a korábbi 
időszakokban megszokottakhoz képest jelentősen átalakul.  

A magyar agrárium a gazdák kitartó és kemény munkájának, valamint a nemzeti 
keresztény kormánynak köszönhetően nem ment és nem fog tönkremenni. Éppen 
ellenkezőleg: 2010 óta folyamatosan növekvő pályán van, az ország gazdasági 
teljesítményéhez jelentős mértékben járul hozzá a mezőgazdaság. Megállapítható 
tehát, hogy költségvetési oldalról minden, a további jó működéshez szükséges forrás 
rendelkezésre áll, a költségvetésitörvény-javaslat összes fejezete hasonlóan pozitív 
képet mutat, így azt mindenképpen támogatni szeretnénk. Köszönöm szépen.  

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

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most Csárdi Antalt szólítom meg, mert ő jelezte, 

hogy szeretne itt az első vitaszakaszban kisebbségi véleményt közzétenni. Megadom a 
szót. 

 
CSÁRDI ANTAL (LMP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! A 2022-re tervezett költségvetés nem az újraindítás, hanem a lebetonozás és 
a bebetonozás költségvetése, ami pedig le van betonozva, az nem tud indulni, sem 
újraindulni, az ott marad. Az oktatás, a szociális szféra humán fejlesztése és a 
létalapunkat jelentő élő környezet védelme helyett megint csak a beton ömlik tovább 
mindenhol, agyontámogatott multik gyáraiba, stadionokba, kínai egyetembe, kínai 
vasútba, orosz atomerőműbe, még a felsőoktatásra szánt fejlesztési források nagy 
részéből is úgynevezett infrastruktúrát akarnak fejleszteni, ami nem más, mint beton. 
Állami támogatásból betonozzák körbe a kisebb-nagyobb csókos vállalkozók a 
Balatont, a Fertő-tavat, a tatai tavat és mindent, ahol vizet látnak. Még az alapvetően 
szükséges vízügyi fejlesztésekből is csak betonozás lesz ahelyett, hogy a víz tájban és 
talajban való megtartásán dolgoznának, ami körülbelül az egyetlen lehetőségünk az 
aszály és a sivatagosodás elkerülésére.  

A nemzeti élelmiszer-ellátási lánc legmagasabb szintű védelme, a biztonságos és 
jó minőségű élelmiszerhez való jog biztosítása stratégiai kérdéssé vált, áll a költségvetés 
indoklásában, és mivel ezen kívül a Nébih számtalan fontos és nélkülözhetetlen 
feladatot lát el, ezért nem elfogadható az összesen 400 millió forintos forráselvonás a 
Nébihtől, további 300 millió forint az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatoktól van 
elvonva. Tevékenységének maradéktalan elvégzéséhez, jogköreinek ellátáshoz jóval 
nagyobb szakembergárdára, és értelemszerűen több forrásra lenne szükség.  

Nem elfogadható a nemzetipark-igazgatóságok 250 milliós forráselvonása sem. 
A végzendő tevékenység köre és a tervezett létszám itt sem csökken. A költségek ilyen 
arányú, majd’ 20 százalékos csökkentése egyértelmű, hogy a feladatellátás színvonala 
csökkeni fog.  

A fiatalok vidéken tartása, az elkerülhetetlenül szükséges generációváltás 
támogatására sincs érdemi forrás, de a klímacélok megvalósításához szükséges 
lépések, az ökológiai gazdálkodásra való áttérés támogatása szintén nem szerepel a 
költségvetés kiemelt előirányzatai között. Pedig óriási szükség lenne újraindításra - egy 
zöld és szociális fordulat mentén.  

Az LMP szeretné, ha az ország költségvetése nem a betonról szólna, hanem az 
emberekről és az életről. Bár a kormány nem veszi komolyan a klímaválságot és az 
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ökológiai válságot, ezek negatív hatása már most is százmilliárdokban mérhető. Bár a 
kormány nem veszi komolyan, de az ország fele elszegényedett vagy leszakadóban van. 
Ennek társadalmi kára ezermilliárdokban mérhető. Zöld és szociális fordulat kell, egy 
zöld újjáépítési program. Ezt nyilván nem várhatjuk a Fidesz-kormánytól, nincsenek 
már illúzióink, de a jövőre felálló új kormányban tenni fogunk róla, hogy a költségvetés 
átírásakor ezek a célok is megvalósulhassanak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Igen, Fazekas Sándor! 
 
DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Nem 

akarok reagálni Csárdi képviselő úr hozzászólásának igencsak beton-aktuálpolitikai 
jellegű részeire, pusztán két dologra. Az egyik az, hogy ő azt állítja, az ország fele 
elszegényedett, és leszakadóban van. Hát, tisztelt képviselő úr, tessék már elmenni a 
vidékre megnézni azt, hogy nem talál olyan települést, ahol ne lenne felújítva az összes 
közintézmény, az iskolák, az óvodák! Nem talál olyan települést, ahol a lakosok a saját 
házaikat ne kezdték volna el felújítani, gépkocsikat vesznek, vállalkozásokba fogtak, és 
vidéken ma nem a munkanélküliség, hanem a munkaerőhiány a jellemző, különösen a 
mezőgazdaságban. Én ezt tehát egy nagyon eltúlzott, elnagyolt - hogy mást ne mondjak 
- álláspontnak tartom. 

Ami pedig azt illeti, a fiatalok vidéken maradása nyilvánvaló hogy nem egy 
könnyű történet, de a vidékfejlesztési támogatások megemelése a vidéket, tehát a 
vidéki falvakat, városokat fejleszti a gyakorlatban, és akik a mezőgazdasággal, 
élelmiszer-feldolgozással foglalkozunk, pontosan tudjuk, hogy ez állattartótelepeket, 
feldolgozókapacitásokat, raktárkapacitásokat, élelmiszeripari fejlesztéseket jelent, 
modern fejlesztéseket, és ezek a modern fejlesztések lehetőséget teremtenek arra, hogy 
a fiatalok akár a gazdatársadalomban, akár az élet más területein tudjanak boldogulni 
a településeken, a kistelepüléseken is. Hiszen hogyha egy vidékfejlesztési támogatásból 
épül mondjuk egy mini sajtüzem, egy gyümölcsfeldolgozó vagy egy húsfeldolgozó 
létesítmény, akkor az munkahelyeket is jelent, vállalkozásokat erősít, ez pedig a 
modern, korszerű beruházások, tehát a versenyképes termékek által megélhetést, a 
fiatal termelők, gazdálkodók megélhetését is jelenti.  

Szerintem tehát ha csak ezt az egy részét vesszük ki példaként a költségvetés 
filozófiájának, illetve a kormány politikájának, akkor is látszik az, hogy a kormány sok 
más terület és lehetőség mellett ezen a területen is igyekszik mindent megtenni azért, 
hogy a fiatalok vidéken maradjanak, ott boldoguljanak. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
A részletes vita első vitaszakaszánál tartunk, és ebben a házszabályszerűséget is 

meg szoktuk vitatni, illetve kérdezem, hogy bárkinek, akár az előterjesztő 
képviselőinek, akár bizottságunk tagjainak van-e kérdése, észrevétele a benyújtott 
törvényjavaslat házszabályszerűségét illetően. (Jelzésre:) Megadom a szót Bécsi József 
úrnak.  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Szeretném elmondani, hogy a törvényjavaslat megfelel az Alaptörvény 
36. cikkéből eredő tartalmi és formai követelményeknek, ugyanis a kormány az előírt 
határidőben az Országgyűlés elé terjesztette, a törvényjavaslat pedig átlátható módon 
és észszerű részletezettséggel tartalmazza az állami bevételeket és kiadásokat. 
Úgyszintén illeszkedik a jogrendszer egységébe, ugyanis törvényi szinten került 
előkészítésre az Alaptörvény 36. cikkével összhangban, megfelel a nemzetközi jogból 
és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, azokkal összhangban van, ilyen 
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kötelezettséget nem sért. És megfelel a jogalkotás szakmai követelményeinek is, a 
jogalkotásból, jogszabályszerkesztésből eredő jogszabályoknak, ezt az Igazságügyi 
Minisztérium is folyamatosan nyomon követte.  

Az Állami Számvevőszék is vizsgálta a törvénytervezetet, és megállapította, hogy 
a 2022. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat a vonatkozó jogszabályok 
betartásával történt; a törvényjavaslat és a konvergenciaprogram közötti összhang 
biztosított; a törvényjavaslat megalapozott, a bevételi előirányzatai teljesíthetőek, 
kiadási előirányzatai elegendőek a közfeladatok ellátására; és az államadósság-mutató 
csökkentésének alkotmányos kötelezettsége is teljesül. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdésre, észrevételre (Senki nem 

jelentkezik.) jelentkezőt nem látok az első vitaszakasznál, ezért szavazásra teszem fel a 
kérdést. Ki az, aki egyetért azzal, hogy a benyújtott indítvány, törvényjavaslat megfelel 
a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésének. Aki ezzel egyetért, az 
kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez egyhangú.  

Az első vitaszakaszt lezárom. 
Rátérünk a második vitaszakaszra, amelyben a képviselők által benyújtott 

módosító indítványokról fogunk dönteni, pontosabban azokról, amelyeket 
bizottságunkhoz címeztek. A háttéranyagot mindenki megkapta, abból követheti a 
most vitatott módosító indítványokat, és majd újra kérném Bécsi József urat, hogy a 
kormány vagy a tárca álláspontját képviselve jelezze, hogy az milyen álláspont.  

A háttéranyagban kigyűjtött, bizottságunknak címzett indítványok sorában az 
eredeti háttéranyagban, a nagy, összefűzött háttéranyagban a 76. sorszám alatt találjuk 
a bizottságunkhoz címzett első módosító indítványt, amely Steinmetz Ádám 
képviselőtársunk indítványa. Mindegyik indítványhoz összefüggő társindítvány is 
tartozik, a költségvetési módosító indítvány másik lába, ez esetben az a 493. indítvány 
- a későbbiekben már csak rövidítve fogom bemondani, hogy a 467-es, amelyhez 
kapcsolódik az 524-es, ezt példának mondtam, így fogom csak említeni a 
társindítványt, a kapcsolódó indítványt. Most tehát először a kormány vagy a tárca 
álláspontját kérdezem a 76. sorszámú indítványról, amely Steinmetz Ádám indítványa.  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Tárcaálláspontot 

tudok mondani most is és a következőknél is - ezt nem ismételném el minden esetben, 
tehát tárcaálláspontot fogok mondani -, és nem támogatjuk.  

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen. Steinmetz Ádám! 
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Részben ügyrendi 

javaslatom van a jövőre vonatkozóan - ezt már a bizottság titkárának is megtettem, de 
örülnék, hogyha jegyzőkönyvben is lenne -, hogy a jövőben ezeket a javaslatokat úgy 
kapjuk meg, ahogy az előterjesztők azokat benyújtották, és lehetőség szerint a bizottság 
ülése előtt, mert itt nem látunk indoklást, ami pedig nagyon fontos lenne, amikor 
határozunk ezekről a kérdésekről. Úgyhogy nekem az lenne a tiszteletteljes kérésem, 
hogy a jövőben az ilyen módosító javaslatokat már jó előre kapjuk meg, vagy legalább 
azokat a linkeket, ahol el tudjuk érni, és akkor lelkiismerettel tudunk ezekről dönteni, 
nem pedig lényében csak egy vázlatos dolgot olvashatunk itt.  

Annyiból azért könnyebb helyzetben vagyok, hogy a legtöbb módosító javaslatot 
jobbikos képviselőtársaim - köztük én - nyújtották be, tehát tisztában vagyok ezekkel a 
javaslatokkal. Mondjuk itt Farkas Gergely és Bana Tibor javaslatát nem tudom 
megismerni, ezek miatt nehéz lesz majd dönteni. Úgyhogy lényegében ez a kérésem, 
hogy jövőben ez legyen megteremtve. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez inkább ügyrendi jellegű volt, mintsem hogy 

magához az indítványhoz tartozott volna. Szeretném jelezni, hogy a házszabály és az 
irományszerkesztési szabályok egyértelműen tisztázzák, hogy hogyan kell egy 
háttéranyagot összeállítani. Itt említettem néhányunkat, akik elég régóta vagyunk 
képviselők, ez azóta így van. Aki ennél többet akar tudni az egyes indítványokról, az az 
elektronika segítségével ezt bármikor megteheti. Régebben ez egy kicsit nehezebb volt, 
de akkor is megtehettük, mert az iromány-nyilvántartóból kikérhettük az iromány 
sorszáma alapján a teljes benyújtott és indoklással ellátott anyagot. Most ennél sokkal 
egyszerűbb dolgunk van, néhány kattintással a képviselő által benyújtott teljes 
módosító indítványt és az indoklást is elérhetjük. Én nem látom szükségét annak, hogy 
a házszabályban foglalt és az irományszerkesztési szabályoktól eltérően az ön által 
kezdeményezett módozatban kerüljenek ide az indítványok a későbbiekben. Aki erre 
igényt tart, és netán mint előterjesztő olyan súlyúnak érzi az indítványát, az legyen 
szíves, akkor nyomtassa ki, és kérje meg a titkárságot, hogy a bizottsági ülésünk előtt 
kerüljön oda képviselőtársai asztalára az általa nagyon fontosnak tartott indítvány és 
annak az indokló része, de jelenleg ez a lehetőség minden képviselőtársunk előtt nyitva 
áll. 

A 76-osról - amely kapcsolódik a 493-as indítványhoz - tárgyalunk most. 
További kérdés, észrevétel (Senki nem jelentkezik.), ha jól látom, nincsen. Szavazunk 
róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3, ez kisebbség, bizottságunk nem 
támogatja.  

A következő indítvány a 264-es, amely kapcsolódik az 551-eshez, Magyar Zoltán 
indítványa. Mi a tárca álláspontja?  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk 

róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3, kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  
A következő indítvány a 467-es sorszámú, amely kapcsolódik az 524-eshez, 

Magyar Zoltán indítványa. Mi a tárca álláspontja?  
 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk 

róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3, kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  
A következő indítvány a 473-as indítvány, amely kapcsolódik az 1613-as 

indítványhoz, Szilágyi György indítványa. Mi a tárca álláspontja?  
 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk 

róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3, kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  
A következő indítvány a 496-os indítvány, amely kapcsolódik az 1482-es 

indítványhoz, Ander Balázs indítványa. Mi a tárca álláspontja?  
 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk 

róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3, kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  
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A következő indítvány a 498-as számú indítvány, amely kapcsolódik az 1299-es 
indítványhoz, szintén Ander Balázs indítványa. Mi a tárca álláspontja?  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk 

róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3, kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  
A következő indítvány az 502-es indítvány, amely kapcsolódik az 1583-as 

indítványhoz, Kálló Gergely indítványa. Mi a tárca álláspontja?  
 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk 

róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3, kisebbség, bizottságunk nem 
támogatja.  

A következő indítvány is Kálló Gergelyé az 503-as sorszámon, amely 
kapcsolódik az 1584-es indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk 

róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3, kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  
A következő indítvány szintén Kálló Gergelyé, az 504-es indítvány, amely 

kapcsolódik az 1585-ös indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  
 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk 

róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3, kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  
A következő indítvány az 505-ös indítvány, amely kapcsolódik az 550-es 

indítványhoz, több képviselőtársunk, Magyar Zoltán, Steinmetz Ádám és Kálló Gergely 
indítványa. Mi a tárca álláspontja?  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk 

róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3, kisebbség, bizottságunk nem 
támogatja.  

A következő indítvány az 506-os indítvány, amely kapcsolódik az 1922-es 
indítványhoz, Magyar Zoltán indítványa. Mi a tárca álláspontja?  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk 

róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3, kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  
A következő indítvány az 507-es indítvány, amely kapcsolódik az 1108-as 

indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  
 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk 
róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2, kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  

A következő indítvány az 509-es indítvány, amely kapcsolódik az 1916-os 
indítványhoz, Magyar Zoltán és képviselőtársa, Z. Kárpát Dániel indítványa. Mi a tárca 
álláspontja?  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk 

róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3, kisebbség, bizottságunk nem 
támogatja.  

A következő az 510-es indítvány, amely kapcsolódik az 1917-es indítványhoz, 
Magyar Zoltán és Z. Kárpát Dániel indítványa. Mi a tárca álláspontja?  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen. Megadom a szót Steinmetz 

Ádámnak.  
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Itt viszont egy 

indokolást szeretnék kérni, hogy miért nem támogatható ez a javaslat.  
 
ELNÖK: Ez az iskolagyümölcs-program című pont. 
 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Igen. 
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Az előterjesztésben látom, hogy… Mindegy, 

nem kommentálom az érzéseimet, de komolyan érdekelne, hogy ha valami, akkor ez 
miért nem támogatható a kormányzat részéről, mert a bizottság ülésein azért számos 
alkalommal előkerült ez a kérdés, hogy mind a gyerekek, mind pedig a 
gyümölcstermesztők szempontjából jó lenne, hogyha kiszélesítenék ezt az egyébként jó 
programot, és további forrást biztosítanánk ahhoz, hogy ez a jövőben még jobban 
működjön, tudjon működni. Kérek szépen egy rövid indoklást. Köszönöm szépen.  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Természetesen, 

képviselő úr. Ez az indítvány a törvényben kihirdetett nemzetközi szerződésben foglalt, 
a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának a megépítésétől venne el 
forrást, azt veszélyeztetné. Ez nyilván olyan gazdaságfejlesztési cél, amely miatt a 
kormány ezt nem támogathatja. Ilyen negatív láb mellett ez az átrendezés a 
költségvetésben nem elfogadható.  

 
ELNÖK: Nekem is lenne egy kérdésem. Itt vannak régi motorosok - már 

elnézést! -, kormánytagok, és én úgy emlékszem, hogy sosem volt akadálya a forrás az 
iskolagyümölcs-, az iskolatej- és az ilyen programoknak, tehát nem volt szükség 
magasabb forrásra (Czerván György: Maradvány volt!), sőt maradványok voltak, és 
néhol még pazarlás is, de ezt most nem akarom itt részletezni, mert döntő többségében 
egy nagyon korrekt, egy bejáratott rendszerről van szó. De én kérdezném a 
főosztályvezető urat, hogy ilyen szempontból elégségesnek látják-e az eddigi évek 
tapasztalatai alapján a most megcélzott forrást.  
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BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Teljes mértékben 
elégségesnek látjuk. Az AM, tehát a XII. Fejezet 21. Központi kezelésű előirányzatok 
cím 2. Uniós programok kiegészítő támogatása alcímen található ez a program, és 
teljességgel elégséges az ott lévő forrás.  

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen. Steinmetz Ádám! 
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Csak egy rövid észrevétel. Ez az indokolás 

sokkal életszerűbb és elfogadhatóbb, mint az, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonaltól 
van elvonva valami, mert azon lehet módosítani, hogy miből szerzünk rá forrást, a 
kérdés az, hogy van-e igény rá. Úgyhogy így most már rendben van, el tudom fogadni 
ezt az érvelést. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyit azért hozzáteszek - és ne értsék félre, nem 

polemizálni akarok! -, hogy aki kormányon volt vagy van, netán majd lesz, tudja, hogy 
nemzetközi szerződésből nem lehet elvenni pénzt, mert aki figyelte… Én figyelem 
persze ezt a Budapest-Belgrád vasútvonal körül kialakult historizáló történetet, amit az 
ellenzék felépít, rendben van, ez az ő dolguk, de többször volt a parlament előtt, 
törvények szólnak róla. Ez tehát nem úgy van, hogy most innen elveszek pénzt - ezt 
elméletileg meg lehetne tenni -, mert ezzel felrúgom a nemzetközi szerződést, és 
kezdhetjük újra az egész tárgyalást. Persze lehet, hogy akik erre indítványt tesznek, azt 
is akarják, hogy ez meg se épüljön, én ezzel tisztában vagyok, de akkor ne vegyék zokon 
azt a következetes pénzügyminisztériumi állásfoglalást vagy kormány-állásfoglalást, 
hogy egy nemzetközi szerződéstől elvenni pénzt annyit jelent, hogy felrúgtam azt az 
elég sok éven keresztül csiszolgatott szerződést, amelyet végül elfogadtunk. Az más 
dolog, hogy ezekkel önök egyetértenek vagy nem értenek egyet. Én tehát ebből az 
aspektusból is méltányolom a főosztályvezető úr állásfoglalását.  

Szavazásra kerül sor. Ki az, aki támogatja a most vitatott 510-es és a hozzá 
kapcsolódó 1917-es indítványt? Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 3, ez 
kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  

Következik az 511-es, amely kapcsolódik az 1918-as indítványhoz, szintén 
Magyar Zoltán és Z. Kárpát Dániel indítványa. Mi a tárca álláspontja?  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk 

róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3, kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  
A következő az 512-es indítvány, amely kapcsolódik az 1920-as indítványhoz, 

Magyar Zoltán és Z. Kárpát Dániel indítványa. Mi a tárca álláspontja?  
 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk 

róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3, kisebbség, bizottságunk nem 
támogatja.  

A következő az 521-es indítvány, amely kapcsolódik az 558-as indítványhoz, 
Magyar Zoltán indítványa. Mi a tárca álláspontja?  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk 
róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3, kisebbség, bizottságunk nem 
támogatja.  

A következő az 571-es indítvány, amely kapcsolódik az 1907-es indítványhoz, Z. 
Kárpát Dániel indítványa. Mi a tárca álláspontja?  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk 

róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3, kisebbség, bizottságunk nem 
támogatja.  

A következő a 817-es indítvány, amely kapcsolódik az 1921-es indítványhoz, 
Magyar Zoltán és Steinmetz Ádám indítványa. Mi a tárca álláspontja?  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen. Steinmetz Ádám! 
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Egy rövid indokolást szeretnék kérni. 
 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Megelőlegezve, hogy 

ne legyen visszakérdezés, inkább mind a két részére, a pozitív és a negatív lábra is 
válaszolnék, tehát ahova tesz és ahonnan elvenne. Ahonnan elvenne, arról az előbb 
beszéltünk, hogy az egy törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés, azt nem lehet 
ilyen módon forráshiányossá tenni. A pozitív lába pedig a MAHOP Plusz tervezés. Az 
irányító hatósággal is egyeztetett természetesen a Pénzügyminisztérium a 
törvényjavaslat összeállítása során, az nem jelzett forrásigényt, nincsen forráshiány 
azon a területen. Egyébként ez az előirányzat, amelyről beszélünk, felülről nyitott, tehát 
ha év közben mégis többletforrás-igény merülne fel bármilyen előre nem látott okból, 
akkor nincs költségvetési akadálya annak, hogy a megfelelő döntések, kormányzati 
döntések mentén a szükséges források kifizethetők legyenek.  

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) 3, kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  

Következik az 1266-os indítvány, amely kapcsolódik a 2025-ös indítványhoz, 
Bana Tibor indítványa. Mi a tárca álláspontja?  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk 

róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 2, kisebbség, bizottságunk nem 
támogatja.  

A következő az 1476-os indítvány, amely kapcsolódik az 1730-as indítványhoz, 
Ander Balázs és Magyar Zoltán indítványa. Mi a tárca álláspontja?  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk 

róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 2, kisebbség, bizottságunk nem 
támogatja.  
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A következő az 1537-es indítvány, amely kapcsolódik az 1915-ös indítványhoz, 
Magyar Zoltán indítványa. Mi a tárca álláspontja?  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk 

róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3, kisebbség, bizottságunk nem 
támogatja.  

A következő az 1538-as indítvány, amely kapcsolódik az 1919-es indítványhoz, 
Magyar Zoltán és Steinmetz Ádám indítványa. Mi a tárca álláspontja?  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen. Steinmetz Ádám! 
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Most is egy rövid indokolást szeretnék kérni 

tisztelettel, tekintettel arra, hogy az osztatlan közös földtulajdon felszámolásával újra 
megélénkül a termőföldek iránti igény és a vásárlási kedv, de nem mindenkinek van 
annyi tőkefelhalmozása a gazdálkodók körében, hogy ezt megtehesse. Ehhez nyújtana 
segítséget, hogyha kellő forrást biztosítanánk. Mi ezért tartottuk indokoltnak azt, hogy 
az előirányzaton túl erre fedezetet biztosítsunk, úgyhogy szeretném megkérdezni 
tisztelettel, hogy miért nem tartja a kormány fontosnak ezt a kérdést.  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Megint csak együtt 

válaszolnék a két kapcsolódóra, tehát a pozitív és a negatív lábra, ahogyan azt szlengben 
hívni szoktuk. Ez megint csak a törvényben kihirdetett nemzetközi megállapodástól, a 
Budapest-Belgrád vasútvonal hazai szakaszától venne el forrást, ami, ahogy 
megbeszéltük, nem lehetséges. Ahova tenne, azt illetően pedig úgy szól az indoklás az 
indítványban, hogy a magyar állam földbirtok-politikájának érvényesítésére lenne 
elegendő. Bocsánat, de ezt a kormány terjesztette be, a kormány által vitt földbirtok-
politikához pedig rendelkezésre állnak a források; erre külön költségvetési fejezet 
szolgál, a Nemzeti Földalap fejezet, ott állnak rendelkezésre az ehhez szükséges 
források. Nem láttuk szükségesnek, hogy ezt tovább kellene növelni.  

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3, kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

Én nem látok olyan indítványt, amelyről nekünk előírásszerűen döntenünk 
kellene még, hiszen mindegyiket megtárgyaltuk, amelyet a szerkesztés által 
megkaptunk, és bizottságunk nem kíván önálló módosító indítványt benyújtani. Ezért 
a részletes vita lezárására teszek javaslatot. Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, 
hogy a részletes vitát zárjuk le. Aki igen, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) 8 
igen, ez többség.  

Kérdezem, hogy ki ért egyet azzal, hogy a házszabály szerint nyújtsuk be a 
részletes vitáról szóló jelentést. Aki ezzel egyetért, az szintén kézfeltartással jelezze ezt! 
(Szavazás.) 8 igen, ez többség.  

A kisebbségi véleményt elmondókat még egyszer kérem, hogy a bizottság 
főmunkatársával vegyék fel a kapcsolatot, hogy az általuk elmondott kisebbségi 
vélemény a formális szabályok szerint bekerülhessen a jelentésbe.  

Ezzel a 2. napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen a tárca képviselőinek a 
jelenlétet.  
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Egyebek 

Rátérek a 3. napirendi pontra, az egyebekre. Szeretném jelezni, hogy mint ahogy 
itt már az 1. napirendi pontnál szóban utalást tettem rá, jelenleg Portugália az EU soros 
elnöke, és az ottani nemzetgyűlés mezőgazdasági és tengerügyi bizottsága 
videokonferenciát szervez a mezőgazdasági bizottságok részvételével, a nemzeti 
tagállamok mezőgazdasági bizottságainak részvételével június 16-án, szerdán. Ez 
gyakorlatilag a várható utolsó parlamenti ülésnapunk - amely egy keddi napon, június 
15-én lesz - utáni szerda, akkorra hirdette meg a portugál vendéglátónk ezt az online 
videokonferenciát. A félemeleten van a videokonferenciához berendezett hely, a 
magyar parlament az ottani technikán keresztül szokta képviseltetni magát az összes 
nemzetközi konferencián. Külön kérték a szervezők, hogy kormánypárti és ellenzéki 
képviselő is vegyen ezen részt. Ezt az üzenetünket Magyar Zoltánnak már eljuttattuk, 
de nem kaptunk még visszajelzést, úgyhogy kérném szépen ellenzéki 
képviselőtársaimat, hogy amennyiben részt szeretnének venni az ülésen, azt tegyék 
meg.  

A fő téma - ugyanúgy, ahogy itt már részben Schmuck Erzsébet asszonynak az 
indítványánál utaltunk rá - a le nem zárt, 2023-tól aktuális fejezetek megvitatása. Az 
első ülésszak egy délelőtti ülésszak, amely a területi kohézióról és a vidékfejlesztésről 
szól természetesen komoly szereplőkkel, az Európai Unió ez ügyben illetékes felső 
vezetői lesznek a vita előadói és a vitapartnereink. A második ülésszak, a délutáni 
ülésszak pedig az új közös agrárpolitika fő elemeinek a vitatott szakaszairól szól, 
amelyek tehát még nincsenek lezárva. Erről lehet a magyar álláspontot kifejteni, illetve 
meghallgatni a többi ország véleményét.  

Úgyhogy kérem szépen, hogy akiben ingerencia van, az legyen szíves a 
titkárságunkon jelezni ezt. (Az elnök Vásárhelyi Pállal egyeztet.) Van egy újabb 
technikai lehetőség: ha valaki fizikailag nem szeretne ide, a Parlament félemeleti 
stúdiójába bejönni, és innen részt venni az online konferencián, annak elméletileg most 
felajánlottak a szervezők egy olyan technikai lehetőséget, hogy az a saját otthoni vagy 
bármely helyen lévő számítógépén, távmunkára használt számítógépen is be fog tudni 
kapcsolódni. Ehhez szintén a bizottság titkárságával kell felvenni a kapcsolatot, hogy 
ezt a technikai összecsatlakozást elvégezzék. Ez egy újabb segítség, hogy ha rászánják 
ezt az időt, akkor nem csak a kötött parlamenti helyen, hanem bármelyik ponton be 
tudnak csatlakozni ebbe a konferenciába. Mondom ezt mindenkinek - és itt a 
kormánypárti képviselőket is megszólítom -, akinek erre ideje, kedve, érdeklődése van, 
a vendéglátók külön kérték, hogy ha lehet, kormánypárti és ellenzéki képviselők is 
vegyenek részt az ülésen.  

Nekem nincs az egyebekben más bejelentenivalóm. (Senki nem jelentkezik.) Ha 
másnak sincs, akkor az egyebeket is lezárom. 
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Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 30 perc) 

Czerván György 
a bizottság alelnöke 

 Font Sándor 
a bizottság elnöke 
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