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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 08 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Köszöntöm a Mezőgazdasági bizottság ülésén a bizottság tagjait, a bizottság 
munkáját segítő tisztviselőket, és mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk 
nyílt ülését. 

A helyettesítésekkel együtt a bizottságunk határozatképes. A napirendi 
javaslatot a bizottság tagjai az eljárási rendnek megfelelően megkapták. Ebben egy 
érdemi napirendi pontunk van, egy határozati javaslat tárgysorozatba vételét célzó 
döntés, majd pedig az egyebek. Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a 
napirendhez? (Senki sem jelentkezik.)  

Amennyiben nincs, akkor szavazunk róla. Ki az, aki elfogadja a napirendet? 
(Szavazás.) Egyhangú. Ezek szerint fogunk haladni. 

A méhbarát mezőgazdaság érdekében indított európai polgári 
kezdeményezés támogatásáról szóló H/16144. számú határozati 
javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Dr. Szél Bernadett nyújtotta be a H/16144. számú indítványt, a méhbarát 
mezőgazdaság érdekében indított európai polgári kezdeményezés támogatásáról 
szóló határozati javaslatot.  

Megadom a szót az előterjesztőnek.  

Dr. Szél Bernadett szóbeli kiegészítése 

DR. SZÉL BERNADETT (független) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Köszönöm a lehetőséget, hogy ismertethetem azt az országgyűlési 
határozatot, ami tulajdonképpen egy európai polgári kezdeményezésnek a 
magyarországi megerősítését, és a magyar mezőgazdasági politikának a méhbaráttá 
tételét szorgalmazná. Mint országgyűlési határozat, nyilván nem törvényjavaslatként 
értelmezendő, és tág hatáskört ad utána a törvényhozó testületnek abban, hogy 
milyen konkrét politikákat származtat ebből a javaslatból. Azonban mindenképpen 
fontosnak tartom azt a három dolgot leszögezni, hogy egyrészt maga a területért 
felelős miniszter is aláírta azt a petíciót, ami az európai mezőgazdaság érdekében és 
annak méhbaráttá tétele érdekében született, és fontosnak tartom kiemelni, hogy 
magában a szövegben is benne van, a mentsük meg a méheket és a mezőgazdasági 
termelőket. Ez azt jelenti, hogy egyrészt a beporzóvédelem mint elsődleges szempont 
jelenik meg a leírt és a vallott szövegben, másrészt pedig hangsúlyozza azt is, hogy ez 
kifejezetten a mezőgazdasági termelők érdeke is, állításom szerint már rövid, közép- 
és hosszú távon is.  

A másik szempont, amit a figyelmükbe szeretnék ajánlani, hogy az elmúlt 
években elég sokat foglalkoztam a neonikotinoidok áldatlan hatásával, és miniszter úr 
elődjével - aki szintén körünkben van - sokat vitatkoztunk arról, hogy a magyar 
mezőgazdaságban az én állításom szerint miért nincsen helye ezeknek a 
vegyszereknek. Azt gondolom, hogy most már kellő számú tudományos evidencia áll 
rendelkezésre ahhoz, hogy felismerjük azt a magyar Országgyűlésben, hogy nem 
mehetünk tovább ebbe az irányba, és nem használhatjuk ezeket a vegyszereket, 
egyrészt mindannyiunk egészsége szempontjából - és itt az emberi egészség 
szempontjai is terítékre kell kerüljenek némi képzavarral -, de nagyon fontos, hogy a 
lehető legkevesebb vegyszert tartalmazó élelmiszert fogyasszunk, és a lehető 
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legkevésbé utaztatott élelmiszereket fogyasszuk itt, Magyarországon. Az én állításom 
szerint ehhez minden adottságunk meg is van, a politikai szándék azonban sajnos 
hiányzik, hiszen még mindig Magyarország az az állam, ami rendre kéri a derogációt, 
és kívánja használni ezt az, állításom szerint - és tudományos evidenciákkal tudom ezt 
alátámasztani -, nagyon veszélyes vegyszert a mezőgazdasági művelésben.  

A másik pedig kifejezetten a méhészek és a méhgazdálkodással foglalkozó 
magyar családok érdeke. Magyarországon rengetegen vannak - én 35 ezerről tudok, 
de lehet, hogy önöknek van frissebb statisztikája, hogy hány család foglalkozik 
méztermeléssel. Azt is szeretném aláhúzni, hogy Magyarország igazából egy 
méznagyhatalom volt az elmúlt időszakban, és azt gondolom, hogy olyan politikát kell 
folytatni a magyar Országgyűlésben, hogy az is tudjon maradni. A magyar méz 
világhírű, és azt gondolom, hogy Magyarországon is ennek a kultúráját biztosítanunk 
kell, és ez nemcsak azt jelenti, hogy marketingkampánnyal mutatjuk be ennek áldásos 
hatásait, hanem azt is jelenti, hogy segítjük azokat a termelőket, akik a méhészettel 
foglalkoznak, például azzal, hogy nem engedünk a mezőgazdaságban olyan 
vegyszereket használni, ami utána a beporzókat veszélyezteti.  

Ugyanitt szeretném megjegyezni, hogy a méhek semmivel nem pótolhatók 
jelenlegi tudásom szerint. Önök is bizonyára látták azokat a nagyon szomorú 
felvételeket, amelyek azt mutatják, hogy nagy mezőgazdaságok hogyan próbálkoznak 
a beporzók pótlásával különböző robotok segítségével és kézi beporzással. Azt 
gondolom, hogy velünk ez nem történhet meg, és Magyarországnak vigyáznia kell a 
méheire, a méhészeire és az ebből származó termékekre.  

Utolsó, de egy nagyon fontos szempontként egy nemzetgazdasági indokolást 
szeretnék még adni ahhoz, hogy miért tartom fontosnak, hogy ebben a szellemiségben 
menjen tovább a törvényhozás Magyarországon. Itt, a Kárpát-medencében 
Magyarországnak, véleményem szerint, egyre inkább a nemzeti tőkeképző-képességet 
kell előtérbe helyezni, és olyan mezőgazdasági politikát folytatni, ami nem a 
mennyiség, hanem a minőség szempontjából ad magas elvárásokat önmagának. Ez 
azt is jelenti, hogy nem agyonvegyszerezett termékeket kellene tömegesen piacra 
bocsátanunk, hanem sokkal inkább abban kellene gondolkodnunk, hogy hogyan 
tudunk máshonnan kevesebb élelmiszert idehozva, tehát a kínai fokhagyma versus 
magyar fokhagyma viszonylatában a magyar fokhagyma kell hogy győztes legyen, 
másrészt pedig a lehető legkevesebb vegyszerezést elszenvedett növényeket az 
asztalra tenni.  

Ne legyen önöknek kétsége afelől, más országok sikeresebbek lesznek abban, 
hogy nagyobb tömegben olcsóbban állítsanak elő vegyszerezett termékeket. 
Magyarország ebben a versenyben nem lehet győztes, viszont győztesek lehetünk 
abban, hogy a saját adottságainkat felhasználva, a hagyományos paraszti kultúrából 
fakadó összes tudásunkat latba vetve, és kellő politikai támogatással olyan döntéseket 
hozva egy olyan mezőgazdasági rendszert alakítsunk ki, amelynek végsősoron a 
magyar emberek egészsége lesz a legfőbb győztese. 

Úgyhogy ilyen megfontolásokból, nem agrárszakemberként, de, ha úgy tetszik, 
olyan emberként, aki naponta vásárol piacon és sajnos nem piacon is, és látom azt, 
hogyan működik Magyarországon az élelmiszerek gyártótól az asztalhoz való eljutása, 
fontosnak tartom, hogy ez egy szempont legyen a magyar Országgyűlésben. 
Fontosnak tartom ezt a vitát is, és fontosnak tartom, hogy az önök véleménye is az 
asztalra kerüljön, és azok az emberek, akik döntenek arról, hogy milyen kormányt 
szeretnének, ismerjék meg azt, hogy ki hogyan gondolkodik erről a nagyon fontos 
kérdésről, hogy vajon méhbarát lesz-e a magyar mezőgazdaság vagy sem.  

Úgyhogy ezen megfontolásokból, elismerve azt, hogy itt agrárszakemberek 
között ülök, ami én nem vagyok, de mondom, megvan a magam szempontja, hogy 
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miért tartottam ezt fontosnak beadni, és szeretném az önök véleményét megismerni 
erről az írásról, ami országgyűlési határozati javaslatként került ide az asztalra. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki szeretne hozzászólni? (Jelzésre:) Pócs János! 

Kérdések, hozzászólások 

PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszöntöm a bizottság tagjait. A képviselő asszony több 
alkalommal hangsúlyozta, hogy nem agrárszakember. Én az agrártermelésben élek, 
napi szinten találkozom gazdákkal, és a gazdák egyöntetű véleménye - vagy olykor 
talán lehet azt mondani, hogy panasza -, hogy soha az életben nem volt olyan szigorú 
a növényvédőszer-korlátozás a méhbarátok érdekében, mint az elmúlt években 
folyamatosan.  

Jászberényben van az országos méhésztalálkozó, ez egy többnapos rendezvény. 
Nagyon sok méhésszel találkozunk az ország minden tájáról, és a méhészek politikai 
hovatartozástól függetlenül mindig azt a véleményt fogalmazzák meg - ami minden 
bizonnyal egy kicsit betudható annak is, hogy a miniszterünk milyen szinten 
szenvedélyes méhbarát -, hogy a méhészek megbecsülése, a méhek óvása még soha az 
életben nem volt olyan hatékony, mint most. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Steinmetz Ádámnak adok szót. (Dr. Steinmetz Ádám: Nem a 

miniszter úr után kapok szót?) Nem. Váltakozva illik ilyenkor szót adnom 
kormánypárt és ellenzék között. Az előterjesztőnek a legvégén adok lehetőséget az itt 
elhangzott véleményekre való reagálásra, ez viszont ülésvezetési szabály.  

 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Rendben, akkor köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Én is tisztelettel köszöntök mindenkit a Mezőgazdaság bizottság ülésén. 
Talán ez az első ülés az őszi parlamenti ülésszakban. Köszönöm előterjesztő 
asszonynak, hogy megtisztelt minket azzal, hogy személyesen jött el, és az 
előterjesztést megindokolta. Látva az általános indokolást, az ebben kifogásolt rész 
úgy szól, hogy a termésátlag növelésére való törekvés, mint valami negatívum kerül 
ide, az asztalra, miközben pontosan látjuk azt, hogy a világ népessége egyre csak 
növekszik, és egyre kevesebb egyébként a mezőgazdaságilag művelhető terület. Tehát 
önmagában szerintem ez nem egy ördögtől való dolog. 

Viszont, ami az előterjesztés célja - ami az én felfogásom szerint kettős cél -, 
egyrészt a növényeink beporzását biztosító méhek védelme, amit a bizottságunk is 
már számos esetben tárgyalt az elmúlt időszakban. Valóban kiemelt cél 
megakadályozni a méhek elhullását, hiszen nemcsak a méztermelők, illetve 
mézfogyasztók élvezik a gyümölcsét a méhek áldásos tevékenységének, hanem 
mindenki más is, aki az általuk beporzott zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztja. 

A másik ilyen cél pedig az egészséges és vegyszermentes élelmiszerek 
előállítása, ami, úgy gondolom, hogy a világon mindenütt, így különösen 
Magyarországon is kiemelt cél kell legyen, hiszen a legfontosabb érték az egészség, 
amit óvnunk és vigyáznunk kell, és nagyon fontos az, hogy egészséges, lehetőség 
szerint vegyszermentes élelmiszereket állítsunk elő. Ha úgy tetszik, akkor ne 
alapanyagtermelőként, ne, mondjuk, Oroszországgal, Ukrajnával versenyezzünk, 
hanem feldolgozott termékekkel, vagy lehetőség szerint biotermékekkel, ami egy 
olyan piaci rés, amiben, úgy gondolom, hogy Magyarországnak is lehetnek tartalékai 
és potenciálja.  

De az előterjesztéshez ez most nem tartozik, és nem akarom ebbe az irányba 
elvinni. Én igazából kérdést szeretnék föltenni az előterjesztőhöz, hogy tudja-e ön, 
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hogy ez milyen terheket róna a gazdákra, tehát az, hogy itt az elkövetkezendő években 
kivezetjük azokat a növényvédőszereket, amelyeket most használunk, hogy ez a 
termésátlagokra, a termésmennyiségre milyen hatással lenne. Készült-e valamilyen 
tanulmány erre vonatkozóan? Az az érzésem, hogy persze, egyre inkább figyelemmel 
kell lennünk a környezetvédelmi szempontokra, és azért örülök, hogy végül is az 
Agrárminisztérium egyébként a magyarországi környezetvédelemnek is a vezetője, de 
Mezőgazdasági bizottságként nem helyezkedhetünk szembe a gazdák érdekeivel. 
Ezért kérem az előterjesztőt, hogy nyugtasson meg arról, hogy ez a gazdatársadalomra 
nem fog jelentős terhet róni, sem anyagi, sem egyéb technikai terheket, mert ha ez 
nem történik meg, akkor én csak egy tartózkodással tudok itt most az előterjesztésről 
szavazni. Köszönöm szépen.  

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

Bizottság! Tisztelt Képviselő Asszony! Mindenképpen egy jó szándékú 
kezdeményezésnek tekintem ezt az anyagot, és kétségtelen, hogy voltak vitáim 
képviselő asszonnyal, meg sok mindent másképpen látok, de én azt hiszem, hogy ez 
egy olyan fontos téma, amire érdemes odafigyelni. Sőt azt hiszem, hogy elég komoly 
odafigyelés van, nemcsak az Unió szervezetei részéről, a gazdatársadalom részéről, de 
a szaktárca részéről is. Korábban is azért a magyar mezőgazdaságot meg a magyar 
gazdák felfogását is jellemezte az, hogy próbálták a természetet kímélni, hiszen abból 
még generációkon keresztül meg akarnak élni, gazdálkodni akarnak, ott élnek 
vidéken, tehát nyilvánvalóan mindenki kíméli azokat az erőforrásokat és a természeti 
környezetet, ami körülveszi. (Dankó Béla megérkezik.) 

Ugyanakkor én ennél az anyagnál az általános indoklást tartom leginkább 
problémásnak. Idézem: „Az európai mezőgazdaság zsákutcába jutott.” Szerintem ez 
egy erősen túlzó megállapítás. Tehát az európai mezőgazdaság, ha esetleg önnek nem 
tűnt volna fel, tisztelt képviselő asszony, világméretekben a legmagasabb szinten, a 
leginkább környezetbarát módon, a leginkább minőségi élelmiszereket állítja elő, és 
ebbe beleértendő a magyar élelmiszerkínálat is, amin belül ráadásul egyre nagyobb a 
feldolgozott termékek aránya. Közben úgy termel az európai mezőgazdaság és a 
magyar is, hogy a világon a legtöbb élelmiszerbiztonsági, környezetvédelmi, 
természetvédelmi, higiéniai és szakmai szabályt itt kell betartani, és be is tartják, és 
be is tartatja a magyar állam. Tehát azt hiszem, hogy mindig lehet fejleszteni és 
tökéletesíteni ezeken a szabályokon, de semmi szégyenkeznivalónk nincsen.  

Ráadásul a magyar mezőgazdaság nem jutott zsákutcába, mert úgy, ahogy itt 
elhangzott, vannak olyan minőségi élelmiszerterületek, ahol előrébb tudunk még 
lépni. Az nem tud előrébb lépni, aki zsákutcába jutott, de a magyar mezőgazdaság az 
elmúlt tíz évben több mint másfélszeresére növelte a kibocsátását. Ez mutatja azt, 
hogy mi nem vagyunk zsákutcában. Lehet, hogy vannak olyan országok zsákutcában, 
akik már beépítették a mezőgazdasági területet, vagy olyan szabályokat állítottak fel, 
hogy ők se tudják teljesíteni, ez elképzelhető, de általában az európai mezőgazdaságra 
azt mondani, hogy zsákutcában van, nagyon sommás megállapítás, még akkor is, ha 
valaki esetleg nem ezen a területen tájékozott vagy dolgozik.  

Meggyőződésem, hogy a magyar kormány, az agrártárca mindent megtett az 
elmúlt időszakban azért, hogy a méhek védelme, a környezetnek, a természetnek a 
kímélete, a természetet kímélő gazdálkodás megvalósuljon, illetve legyen egy olyan 
egyensúly, ami egyúttal biztosítja azt, hogy élelmiszert tudjunk termelni, mert a 
lakosságot el kell látni, megélhetést kell adni, exportpiacaink is vannak, minőségi 



9 

szinten kell termelni. Nyilvánvaló, hogy itt egy egyensúlyközeli állapotot kell 
megcélozni.  

Azt látom, az elmúlt időszakban egyébként találkozva méhészekkel meg más 
termelőkkel is, hogy ezt a problémát ebben a formában nem tartották igazán 
aktuálisnak, hogy ne lenne elég méhbarát a magyar mezőgazdaság. Tehát ennek így a 
társadalmi felhajtó erejét nem érzékelem különösebben. Gazdafórumokon, 
rendezvényeken sem vetődött ez fel, nem is kerestek meg emiatt. Mostanában, 
hozzáteszem, más témákkal egyébként szoktak jönni - agrártámogatás, piaci 
viszonyok, piaci zavarok vonatkozásában, és azt hiszem, hogy a bizottság tagjait is 
általában ilyenekkel szokták megkeresni.  

Tehát meggyőződésem, hogy meg lehet találni a kellő megoldásokat, itt a tárca 
jó irányba halad. Mondom, nem elvitatva a jó szándékot, nekem meggyőződésem, 
hogy ezek a szabályok egyébként minisztériumi szinten rendezhetőek. Tehát nem 
biztos, hogy a magyar parlamentnek a már meglévő szabályrendszereken túl, amelyek 
rendelkezésre állnak, további jogalkotás szükséges. Úgyhogy én erre tekintettel 
javaslom megfontolni, hogy ne vegyük tárgysorozatba ezt a kezdeményezést, illetve ne 
támogassuk. Köszönöm szépen. (Horváth István megérkezik.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úrnak adnám át az ülés vezetését, néhány 

gondolatot én is hozzátennék.  
 

(Czerván György, a bizottság alelnöke átveszi az ülés vezetését.) 
 
CZERVÁN GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Én 

is köszöntök mindenkit. Az ülés vezetését átveszem. Megadom a szót Font Sándor 
úrnak.  

 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy esetleg volt-e 

ideje képviselő asszonynak elolvasni a május 26-ai mezőgazdasági bizottsági ülés 
jegyzőkönyvét, amelyen Schmuck Erzsébet rendkívül hasonló témakörben benyújtott 
indítványát tárgyaltuk, és ennél sokkal mélyebb tartalmú hozzászólások voltak, 
amelyek megindokolták, hogy miért utasítjuk el azt az indítványt. Én magam is erre 
fogok egyébként javaslatot tenni. Ennek csak néhány gondolatát, mert elérhető az 
álláspontunk ebben a kérdésben.  

Tisztázni szeretnénk, kinek másnak, ha nem Magyarországnak lenne érdeke, 
hogy a legmagasabb szinten védjük méheinket, hiszen köztudott, hogy többek között, 
mi a méhek porzási képessége mellett a legnagyobb minőségű mézet termeljük, és az 
egyik ikonikus exportcikkünk a méz. Talán semelyik más ország olyan komoly 
küzdelmet nem folytatott az Európai Unióval azzal kapcsolatban, hogy a mézek 
jelölése, keverhetősége, a kínai rendkívül silány minőségű mézzel, mint az európai 
uniós képviselőink és biztosaink az elmúlt 5-8 évben. Ennek meglettek egyébként a 
tűrhető, sikeres eredményei, nem ért véget ez a küzdelem. Tehát elemi érdekünk, hogy 
a méheket, a populációt ahol csak tudjuk, védjük. Nem ilyen konkrét érdekük van már 
az északi területeken fekvő országoknak, nekik esetleg ebből a szempontból már más 
lehet a szempontjuk.  

Ugyanakkor az élet úgy hozta, hogy méhészet ügyében az egyik 
legelkötelezettebb személy egyben miniszter is, és ez még inkább afelé tereli a kérdést, 
hogy számtalan, a méhészeteknek Magyarországon igen kedvező helyzetet 
teremtettünk jogalkotás szempontjából, netán a pályázati szempontból mind a 
méhpopuláció növelése, és a méhtartás gazdaságossága irányában. Soha nem volt 
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ilyen támogatási rendszere a méhészeknek. Én nem is kezdem ezt itt felsorolni, 
tényekről beszélek.  

Ami viszont óvatosságra int bennünket egy ilyen, úgynevezett európai polgári 
kezdeményezéshez való csatlakozással kapcsolatban - mert az indítvány lényege ez, 
tehát nem egy jogalkotó szerv előkészített anyagához való csatlakozás, hanem egy 
polgári vélemény. Akik aggódnak a méhpopulációért, ők kezdeményeztek egy 
felhívást, és a képviselő asszony azt javasolja, hogy mi általánosan hozzunk arról egy 
határozatot, hogy ehhez a civil polgári kezdeményezéshez kormányzati szinten 
csatlakozzunk. Itt már jönnek az aggodalmak abból a szempontból, hogy jelenleg 
zajlik az Európai Unióval minden tagországnak egy vitája, mégpedig a ’23-tól 
életbelépő európai uniós támogatási források feltételeinek a kidolgozásáról. 

Aki ismeri ezt a rendszert, az tudja, hogy ’21-ben megindult a támogatások 
kifizetése, de még az eddigi feltételekkel, ugyanis nagyon sok kényes kérdésben az 
agrárminiszterek nem tudtak megállapodni, s a köztük lévő megállapodás lényege, 
hogy ’23. január 1-jére viszont végezniük kell a feltételek kidolgozásával, és addigra 
már a tagországoknak is akceptálni kell a miniszterek által közösen meghozott 
feltételeket. Ebből a logikából adódik, hogy a 2022-es év marad csak hátra a 
minisztereknek, hogy véglegesen tisztázzák, hogy milyen feltételekkel nyílnak meg 
’23-tól a mezőgazdasági támogatási alapok. Nem véletlen, hogy nem tudtak 
megállapodni a miniszterek, mert rendkívül egymásnak feszült a 27 tagország érdeke, 
hogy északi-déli, importőr, exportőr pozícióban van-e a termeszthetőség és a 
mezőgazdaság szempontjából.  

Az egyik ilyen vitatott kérdés a Green Deal nevű program, amely első látásra 
olyan feltételeket próbál támasztani, amelyekkel az európai uniós mezőgazdaságot 
nem fejleszteni, hanem megölni fogja, és ezt mind az úgynevezett zöld irányba való 
visszatérés jegyében. Ami önmagában nem lenne baj, hiszen az előző hét évben már 
az agrár-környezetgazdálkodási feltételek is igen komoly zöld és ökofeltételek felé 
terelték el a pályázókat. Csak, hogy megjegyezzem, akiknek szőlő- és 
gyümölcsültetvényük van, ott bogármenekülőhelyeket kellet kiépíteni gallyak, kövek 
és egyebek összehordásával, hogy ilyen fészkelő helyet találjanak akár méhek, 
poszméhek és darazsak, akik ugyanúgy részt vesznek a beporzásban, mint a nagy 
mennyiségben és rendszeresített módon kaptárokban tárolt méhek.  

Ön ugye, itt kéri, hogy a peszticideket egy határidőn belül vonják ki a 
felhasználható növényvédő szerek sorából. Ez önmagában valahol érthető is, ha az 
bizonyított lenne, hogy kizárólag ezek okozói a méhelhullásnak. Csak az a helyzet, 
hogy ez nem bizonyított, mert azokon a helyeken, földrészeken, országokban, ahol 
nem ilyen magas az agrokultúra és netán az agrokémia hatása, ott is óriási a 
méhpusztulás. Egyelőre nem tudják megmondani, hogy valóban, a világjelenségnek 
számító általános méhpopuláció-csökkenésnek mi az igazi oka. De tegyük fel, hogy a 
peszticidekre oda kell figyelnünk, és azok lehetnek az okozói. Mondtuk is - a magyar 
álláspont -, hogy rendben van, hogy ilyeneket tetszenek gondolni, de az előírás ebben 
a Green Dealben a javaslat szerint az, hogy minden ország jelenleg felhasznált, egy 
hektárra vonatkozó növényvédő szer és termésfokozó - tehát műtrágya és egyéb 
mesterséges anyag - kijuttatása egy hektáronként, annak a kilogramm hatása, azt 
felére csökkentse mindegyik ország. Ez egy idealisztikusnak tűnő elképzelés, egy 
kívülálló, aki ehhez a területhez nem ért, annak még talán tetszene is ez az ötlet. 
Csakhogy, amikor megnéztük, hogy jelenleg mely európai uniós országok milyen 
mennyiségű vegyszert, növényvédő szert, gyomirtó szert és termésfokozót, műtrágyát 
juttatnak ki, akkor kiderült, hogy Hollandia, Dánia, Belgium, Németország két-
háromszoros mennyiséget juttat ki hatóanyagszinten egy hektárra vonatkozóan, mint 
jelenleg Magyarország vagy bármelyik közép-európai ország, mert ezt is megnéztük. 
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Azaz az történne ezen idealisztikusnak tűnő javaslat esetében, hogy ha ezen említett 
nyugat-európai országok lecsökkentenék felére a használt hatóanyagot, akkor is még 
másfélszer többet használnak fel, mint jelenleg Magyarország, akinek szintén le 
kellene csökkenteni. Ennek persze meglesz egy komoly versenyhátránya, hogy 
nyilvánvaló, hogy lecsökkentett hatóanyag- és vegyszerhasználat esetén nem lesz 
akkora a termésmennyiség.  

Rendben van, mondhatnánk, akkor kellene egy hatástanulmány, hogy mi is fog 
történni, ha a peszticidek teljes terjedelmét eltüntetnénk vagy egy kivonási folyamat 
indulna. De ezt a hatástanulmányt valamiért senki sem akarja elkészíteni. Igen, mert 
megmondjuk, hogy ennek mi lenne a következménye: feketén-fehéren kiderülne, 
hogy dupla vagy háromszoros élelmiszerárak következnének be, miután, ha közel 
természetközeli vagy ökológiai termesztést állítanánk be, azt pontosan tudjuk, hogy 
mennyibe kerül akkor egy hektáron megtermelt élelmiszer fajlagos költsége. 
Sokszorosába. A kellemetlenség csak az, hogy erre önök még soha nem tudtak 
válaszolni, hogy akkor az a probléma, ami a világ népesedését jelenti, és az 
élelmiszerrel való ellátást egyelőre, mint a legnagyobb kihívást - és már itt a migráció 
egyik okozója az élelmiszerhez és a vízhez való hozzájutás hiánya -, milyen óriási 
migrációs hullámot indít el. Merrefelé? Kitaláljuk, a leggazdagabb országok felé, tehát 
az Európai Unió közössége, Amerika, netán majd Oroszország területei, ahol már 
viszonylag jobban élnek esetleg az emberek, arrafelé fog megindulni a migráció a 
problémákkal sújtott területek felől.  

Tehát ettől a hatástanulmánytól mindenki ódzkodik, hogy ezt előadná, és akkor 
döntsük el, hogy szabad-e ilyen indítványt egyáltalán megtenni. Véleményem szerint 
ez hiányzik. Ugyanakkor az Európai Unióban, amelyben az önök által kapcsolódó 
képviselők ott vannak, kérdezzék már meg - az ön közbenjárásával -, hogy az miért jó 
ötlet, hogy jelenleg a dél-amerikai országok közösségével zajlik egy olyan egyeztetési 
folyamat, amelynek a lényege - az európai uniós és dél-amerikai országok között 
jelenleg is egy tárgyalási folyamat van -, hogy az Európai Unió gépgyártói - most 
szummázom, ebben az autóktól kezdve minden benne van, vasgyártói, így mondanám 
-, azok adómentesen tudnának Dél-Amerikába bevinni ilyen termékeket, szemben a 
kedvezménnyel, hogy a dél-amerikai országok pedig adómentesen hoznának be 
Európába mezőgazdasági termékeket.  

Na, most, egy kis probléma van. Nálunk, Európában már, mint említettem, 10-
15 éve szinte minden alkalommal egy újabbnál újabb hatóanyagkivonás folyamatosan 
megtörténik, és az agrár-környezetgazdálkodási pályázatokkal és egyéb 
természetközeli termeléshez integráló pályázatokkal azt ösztönzik, hogy hagyjunk fel, 
csökkentsük le a felesleges vegyszerhasználatot. Mondanám is, hogy ez helyes. 
Ugyanakkor megnéztük, hogy a dél-amerikai országokban jelenleg 27 olyan 
hatóanyagot használnak még fel, amit az Unióban már 15 éve betiltottunk. Akkor ez 
nem aggályos, hogy Dél-Amerikából minden korlátozás nélkül mezőgazdasági 
feldolgozott vagy alapanyagtermékeket fogunk beimportálni, miközben a saját 
mezőgazdaságunk gazdálkodóinak pedig azt mondjuk, hogy soha többé ezeket az 
anyagokat nem használhatod, de 27 olyan van, amit ők még használhatnak, mi már 
nem használhatunk, és ezek után még jönne a peszticidek kivonása? 

Tehát itt egy rendkívül bonyolult helyzetről van szó. Ez a hangzatosnak és a 
témához nem értőknek talán kedvező üzenet, hogy mentsük meg a méheket, és egy 
zöld Európát varázsoljunk, csak legyünk szívesek ezen üzenet mellé odatenni a 
hatástanulmányt, például a Dél-Amerikában folytatott egyeztetésnek ellenállni. Ott 
sokkal szívesebben hallanám az európai polgári kezdeményezőknek a harcos hangját, 
hogy na, ezt ne engedjük meg. Én csak javaslatot tettem, hogy merrefelé lehetne még 
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ezt a problémát esetleg kezelni. Önmagában az indítványt tárgysorozatba vételre nem 
fogom javasolni.  

 
ELNÖK: Köszönöm, elnök úr. Ha jól értettem, a Mercosur-megállapodásra 

célzott elnök úr, ami szerintem is sokkal nagyobb veszélyt jelent az Európai Unió 
mezőgazdaságára, mint itt, az előterjesztésben szereplő dolgok. Egyébként déjà vu 
érzésem van, hiszen a múltkor ezt alaposan megbeszéltük, gyakorlatilag szinte szó 
szerint ugyanezt az előterjesztést tárgyaltuk, csak akkor Schmuck Erzsébet volt a 
jegyző. Köszönöm szépen.  

Az ülés vezetését visszaadom elnök úrnak. 
 

(Font Sándor, a bizottság elnöke átveszi az ülés vezetését.) 
 
FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, az előterjesztőnek adok szót a válaszra.  

Dr. Szél Bernadett válaszai 

DR. SZÉL BERNADETT (független): Köszönöm szépen a lehetőséget. Igen, a 
Mercosurral fogom akkor kezdeni. Közben itt jegyzetelgettem, mert több témát 
fölvetettek. Remélem, mindenre fogok tudni válaszolni.  

2012 óta vagyok képviselő. Az elmúlt évekből nem tudnak olyan 
szabadkereskedelmi egyezményt önök megnevezni, amit én támogattam volna. A 
Mercosurt sem támogatom.  

 
ELNÖK: (Mikrofon nélkül.) Ez európai szinten van, nem itt kell támogatni, ott, 

eggyel följebb, vagyis ellene…  
 
DR. SZÉL BERNADETT (független): Az így belefér az ülésvezetésbe, hogy 

bekiabálunk? Mert akkor én is bekiabálhattam volna.  
Szóval a helyzet az, hogy ezzel nem kívánok vitatkozni. Szerintem 

szabadkereskedelmi egyezményeknek a mostani világ helyzetében ilyen körülmények 
között nincs létjogosultsága. A Mercosurnak sincsen. Azért is érdekes ez a történet, 
mert most jövök az Európai ügyek bizottságából, ahol a szlovén elnökség programját 
hallgattuk meg a szlovén nagykövettől, és sajnos ebben a programban egyébként 
benne van, hogy a Mercosurt tető alá kívánják hozni a következő időszakban, tudva 
azt, hogy az egyes országok szintjén kell jóváhagyni. Tehát itt is lesz Magyarországnak, 
és mivel a következő félévről van szó, így a jelenlegi magyar kormánynak egy döntő 
szava azzal kapcsolatban, hogy támogatja-e egy dél-amerikai államokkal való 
szabadkereskedelmi egyezmény tető alá hozását vagy sem. Nagyon kíváncsian várom 
a magyar kormány álláspontját ebben a kérdésben. Én ezt egy pozitív előjelnek 
veszem, hogy önök itt most azt mondták, hogy a Mercosurt nem támogatják, úgyhogy 
remélem, hogy Nagy István miniszter úr is így fogja ezt gondolni, és utána Orbán 
Viktor is így fogja ezt gondolni, sőt Szijjártó Péter is így fogja ezt gondolni. Én nem 
támogatnom.  

Nemcsak azért, amiről most beszélünk, hanem azért sem, mert ha az az 
egyezmény megvalósul az általam ismert formájában, az az amazonasi esőerdők 
gyorsuló mértékű pusztulását fogja eredményezni, ami egyszerűen egy hatalmas 
globális kihívás számunkra. Úgyhogy ezer örömmel teszek eleget az ön felkérésének, 
elnök úr, és minden létező EP-képviselővel, akit ismerek, vagy aki szóba áll velem, 
beszélni fogok arról, hogy a Mercosur szabadkereskedelmi egyezményt ne támogassa, 
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tudva azt, hogy a legnagyobb mondása és döntési jogköre ebben a kérdésben a magyar 
kormánynak lesz, hasonlóan az Unió többi államához. Úgyhogy arra kérem önt, hogy 
viszonzásképpen ön pedig a magyar kormányt sarkallja hasonló magatartásra, ne 
támogassuk a Mercosurt.  

A másik, amit felírtam magamnak, képviselőtársamnak az a kérdése volt, hogy 
vajon a glyphosate kivonása, meg egyáltalán a vegyszermentes irányba való haladás 
milyen terheket róna a gazdákra, a magyar mezőgazdaságra. Ennek egy nagyon 
érdekes története van. Ami kutatást ismerek - és azt gondolom, hogy ez mérvadó -, az 
független kutatás, tehát nincs mögötte agrárlobbi, nincs mögötte multinacionális cég, 
nincsenek mögötte olyan ágensek, akiknek anyagi érdeke van abban, hogy eladják 
ezeket a vegyszereket. Az a kukorica kapcsán például azt mondta, hogy a glyphosate 
kivonása 0,5-1 százalékos termeléscsökkenést eredményezne. Ez egy német-svájci 
kutatás. Vannak más kutatások is. A független kutatások rendre azt mutatják, hogy 
megéri abba az irányba mozdulni, és ez a javaslat is egy időintervallumot javasol. 
Tehát nem azt, hogy akkor holnaptól senki nem használja, hanem az átálláshoz 
szükséges időt is biztosítja, hogy megéri kevesebb vegyszerrel termelni.  

Erről nekem egyébként a véleményem másik része az, hogy van egy korlátja 
ezeknek a kutatásoknak. Statisztikusként nagyon sokat foglalkoztam a hamis okság 
intézményével meg azzal, hogy mennyire könnyű statisztikákkal bizonyos 
jelenségeket bebizonyítottnak tekinteni úgy, hogy nem nézünk más, az adott 
jelenségre ható mutatókat. Nagyon érdekes, hogy igen, beszélünk arról, hogy ha 
kivonjuk a glyphosate-ot, akkor mi lesz a termeléssel például. De arról nem beszélünk, 
hogy mi lesz például a rákkal kapcsolatos mutatókkal, hogy fog a magyar emberek 
egészsége változni akkor, és az egészségügyre mennyivel kevesebb teher fog akkor 
hárulni, ha kevesebb vegyszert használunk. Pedig konkrétan a glyphosate azért egy 
nagyon különleges vegyszer, mert azzal kapcsolatban mértékadó kutatások és 
tudományos evidenciák támasztják alá azt, hogy rákkeltő hatása van, és ennek 
ellenére korlátozással, de továbbra is használják a mezőgazdaságban. Azt gondolom, 
hogy ha arról beszélünk, hogy milyen hatása van a vegyszermentesebb életnek, akkor 
nemcsak azt a részét kell megnéznünk a történetnek, hogy mi van a terméshozammal 
- az is fontos, és mint említettem, egy 2017-es független kutatás egy nagyon konkrét 
evidenciát mutatott, de vannak más kutatások is -, hanem azt is meg kell nézni, hogy 
mennyivel leszünk egészségesebbek akkor, ha kevesebb vegyszerrel találkozunk.  

Mivel a demográfia egy visszatérő és fontos témája a magyar közéletnek, azt 
gondolom, hogy szeretném önöknek kiemelni a glyphosate egyik legbrutálisabb 
hatását - egyébként világszerte az egyik leggyakrabban használt gyomortószerről 
beszélünk. A kismamák szervezetében is kimutatták a glyphosate-ot, a méhlepény- és 
embrionális sejtekben apoptózist és nekrózist, azaz programozott és nem 
programozott sejthalált válthat ki, ez a tudományos evidencia a glyphosate-tal 
kapcsolatban. Tehát a meddőség és a vetélések számát a tudományos evidenciák 
szerint ez növeli. Hazánkat is érinti ez az átfogó tanulmány, amire utaltam, az európai 
talajok 45 százalékát tartják glyphosate-tal vagy annak bomlástermékével 
szennyezettnek, és sajnos a magyar talajok is szennyezettek.  

A neonikotinoidok kapcsán pedig valóban még Fazekas miniszter úrral egy 
visszatérő és hosszú vitánk volt. Figyeltem az ő ténykedését ezzel kapcsolatban, és 
fenntartom, amit mondtam, hogy a méhekre nagyon súlyos hatással van. Örülök, hogy 
osztom a lelkesedésünket és adott esetben elköteleződésünket a magyar méhészek és 
a beporzóvédelem irányában, de ha végignézzük azokat a kommunikációkat, amiket a 
méhészettel napi szinten foglalkozó szervezetek folytatnak - és én magam is nagyon 
sok méhésszel beszélek, mert választókerületemben sokan élnek hála a jóistennek, és 
beszélgetünk ilyen kérdésekről, és magam is vásárolok náluk -, én azt látom, hogy egy 



14 

összetett hatás a méhpusztulás, aminek egyik része mindenképpen a túlvegyszerezés. 
Tehát van egy probléma, ami az éghajlatválsággal kapcsolatos, tehát azzal a krízissel, 
ami idekapcsolódik, de legyen egy másik vita, és van egy olyan összetevője, ami 
mindenképpen a vegyszerekhez kapcsolódik, és ennek az egyik része igenis a 
mezőgazdaságban használatos vegyszerek köre. 

Egyébként nyáron komoly téma volt, hogy mennyire használunk légi irtást. 
Köztudomású, hogy Magyarországon a vírushelyzetre való tekintettel Müller Cecília 
engedélyezte azt, hogy hiába tilos a légi vegyi irtás, ezt Magyarországon mégis lehetett 
csinálni. Elvileg ez is méhbarátan van megoldva, mert azt mondják, hogy napnyugta 
előtt nem repülhetnek a gépek. De gyakorlatilag ez nem így történik. Én magam, 
amikor a Balatonnál voltam, rendszeresen írtam azt, hogy mikor indulnak a gépek, és 
rendszeresen napnyugta előtt indultak, és voltak ezzel kapcsolatban próbálkozásaim 
is, hogy változtassanak ezen a gyakorlaton, ugyanis például, ami vegyszer onnan 
származik, az abban hátráltatja a méheket, hogy visszataláljanak a kaptárba, és így 
okoz méhpusztulást.  

Csak azért gondoltam ezt itt megjegyezni, mert egy nagyon összetett 
jelenséggel állunk szemben, és én fontosnak tartom azt hangsúlyozni, hogy fogadjuk 
el, hogy ennek a méhpusztulásnak egy része igenis a vegyszerekből jön, és tegyünk 
meg mindent annak érdekében, hogy ez csökkenjen. Arról nem is beszélve, hogy zöld 
politikusként én mindig is a biodiverzitás mellett harcoltam, minden talpalatnyi 
zöldért harcolok, és úgy, hogy évente 1-2 százaléka tűnik el a rovaroknak a bolygóról, 
azt gondolom, hogy nem ok nélkül kongatom a vészharangot, hanem kérem az önök 
partnerségét és cselekvését abban, hogy ez változzon.  

Igen, elnök úr, ez egy örök vita, és ezzel állandóan találkozom bizottságokban 
és azon kívül is, hogy kis országként, adott esetben egy kisebb közösségként mint az 
Európai Közösség, mit tudunk mi tenni. De én mindig azt nézem, tehát én soha nem 
a kifogást keresem, hanem mindig próbálok cselekedni, és szerintem iszonyú fontos, 
hogy mi példaértékűek legyünk ebben. Nem szenvedne a magyar mezőgazdaság ettől, 
ha mi változtatnánk, sőt új territóriumokat tudnánk kinyitni a termelők számára. 
Lehet, hogy egyes szereplőknek okoznánk ezzel anyagi problémákat, de azt gondolom, 
hogy ezek a szereplők vannak olyan tőkeerősek, hogy akár tudnának akkor 
máshonnan a maguk számára lehetőséget teremteni arra, hogy tovább 
gazdálkodjanak. Tehát egyszerűen ők is elkezdenének máshogy cselekedni, 
változnának, ahogy az idők is változnak.  

Az, hogy a vegyszereket rendre ugyanúgy leemelgetjük a polcról és használjuk, 
nem egy jó alkalmazkodási stratégia a mostani időkben. Én így látom ezt a kérdést. 
Úgyhogy én azt gondolom, hogy ahogy az Európai Közösség is a klímaválság és a 
Green New Deal kapcsán rendszeresen hangoztatja, hogy példát tudunk mutatni a 
világnak, nekem meggyőződésem, hogy aki jó példát mutat, az soha nem gyenge, 
hanem mindig erős, és nagyon sokszor eléri azt, hogy mások igazodnak hozzá. Nehéz 
küzdelem, én ezt aláírom, de én hiszek annyira a magyar gazdákban és a magyar 
mezőgazdaságban, hogy mi ezt a küzdelmet meg tudnánk együtt csinálni. S minden 
magyar ember ennek a nyertese lenne, mert én, mint amikor miniszter úrnak azt a 
kosarat vittem, továbbra is tartom, hogy én a hipermarketekben magyar termékeket 
szeretnék látni. Mindig fáj a szívem, amikor elmegyek tőlünk nyugatabbra, és azt 
látom, hogy egy adott térségnek a saját maga által megtermelt élelmiszerei büszkén 
sorakoznak a hiperekben, és meg lehet vásárolni. A termelői piacokon valóban meg 
lehet venni, és én támogatom is, hogy minél többet meg lehessen, de meg kell 
tanulnunk azt értékelni, ami a miénk, és minél jobb, ami a miénk, annál jobban fogjuk 
azt értékelni.  
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Én elkötelezett vagyok ezért a témáért. Kérem, ne vegyék ezt problémaként, 
hogy én jöttem ezzel az előterjesztéssel, őszintén hiszek abban, amiről beszélek, és 
törekszem arra, hogy a tudásom is a lehető legmélyeibb legyen ezekben a 
kérdésekben. Köszönöm, hogy más szempontokat is megmutattak, viszont tartom, 
amit elmondtam, és továbbra is azt kérem, hogy szavazzák meg ezt az előterjesztést. 
Meggyőződésem, hogy egész Magyarország a nyertese lenne.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, észrevétel? (Senki sem 
jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla.  

Ki az, aki egyetért, hogy a H/16144. számú indítványt tárgysorozatba vegyük? 
(Szavazás.) 1 igen. Akkor a bizottságunk bizonyára nem vette tárgysorozatba. Ki az, 
aki ellene szavaz? (Szavazás.) A többi szavazat nem. Bizottságunk tehát nem vette 
tárgysorozatba az indítványt.  

Az első napirendi pontot lezárom.  

Egyebek 

Második napirendi pont következik. Bizonyára észrevették a bizottság tagjai, 
hogy ez az első alkalom, hogy a régóta kijelölt új bizottsági üléstermünkben 
ülésezhetünk. Eddig a pandémia megakadályozta ezt, hogy itt lehessen az ülésünk. 
Kérek mindenkit, hogy ezután figyelje majd a meghívóban szereplő üléshelyszínt, de 
ez fog megjelölésre kerülni mindaddig, amíg házelnök úr másképp nem rendelkezik. 
Most egy kicsit nehézkes a megközelítése a földszinti folyosók átépítése miatt.  

Csak szeretném jelezni, hogy az itt felmenő lépcsőn a főemeletre, pont az 
alsóházi ülésteremhez juthatunk, ahol már a mai ülés fog kezdődni. Rejteklépcső is 
van, mert aki nem a főlépcsőn megy, hanem tovább menne, ott egy jelöletlen ajtón 
benyit, ott pedig egy csigalépcsőn lehet feljutni ugyancsak az emeletre.  

Az egyebekben hadd jelentsem be, hogy október 7-én 11 órától kihelyezett 
bizottsági ülést kezdeményezek a 80. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Kiállítás és Vásár területén, mint ahogy ezt annak idején tettük is mindig kihelyezett 
üléssel. Miniszter urat, AMC-igazgatót és további két meghívott vendéget javasoltam, 
kétórás időtartamunk lesz, mert utána onnan a megnyitóra fogunk közösen menni, 
pontosabban, akik kint lesznek és a megnyitó ünnepségen részt akarnak venni. 
(Horváth István közbeszól.) Október 7-én 11 órakor, mert ha jól tudom, 13 óra az 
OMÉK megnyitásának az időpontja.  

Majd minden részletről később kapnak tájékoztatást, hiszen a behajtás, a 
parkolás és a többi, nem tudom, mely épületegyüttes melyik üléstermét fogják majd 
ott az AMC-s kollégák mint rendező szerv nekünk biztosítani. A titkárság, ahogy 
bizonyosat kap, ezt továbbítani fogja. Kérném is majd - mert az mindig kicsit gond 
szokott lenni, általában az, hogy késve szoktunk érkezni, vagy nagyon feszesen, és ott 
már akkor elég nagy tumultus van -, hogy biztosítsanak behajtási lehetőséget egy 
képviselő per gépjármű számára. A gépjármű rendszáma leadásával szeretnénk 
bejutni a belső területre. Ezt idáig mindig meg tudtuk tenni.  

A második bejelentenivalóm pedig az, hogy október 28-ára - ez egy csütörtöki 
nap, még több mint egy hónapunk van - miniszter úr jelezte, hogy ezen a napon 
részéről esedékes lehet az éves miniszteri meghallgatás. Tehát október 28., csütörtök. 
Ez mindaddig él, ameddig miniszter úr erről másképpen nem rendelkezik, ha netán 
közbejön neki valami. Tehát addig ezt élesen tartjuk. Van időnk, de előzetes 
tájékoztatást mindenki fog kapni, amikor közeledünk az időponthoz, hogy ez így lesz-
e a továbbiakban is.  
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Az ülés berekesztése 

Kérdezem, hogy az egyebeknek van-e bárkinek kérdése, észrevétele? (Senki 
sem jelentkezik.) Nincs. Az egyebek napirendi pontot lezárom, és az ülést 
berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 56 perc) 

Czerván György 
a bizottság alelnöke 

 Font Sándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 


