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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő 
tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt 
ülését, és természetesen külön köszöntöm dr. Nagy István urat, az Agrárminisztérium 
miniszterét, aki a főszereplője lehet a mai napi ülésünknek. Egyetlenegy napirendi 
pontot küldtünk ki az egyebek mellett, amely szerint a házszabályi kötelezettségünknek 
eleget téve dr. Nagy István agrárminiszter meghallgatása a fő napirendi pontunk. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a napirendtervezethez van-e kérdésük, észrevételük. 
(Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor szavazunk róla. Ki az, aki egyetért a 
napirenddel? Aki igen, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez egyhangú. 
Értelemszerűen ezek szerint fogunk haladni.  

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

Szokásunknak megfelelően - csak visszaismétlem az eddigi rutinunkat - a 
miniszter úr fogja megtartani az előterjesztést az éves munkáról, majd utána 
kérdéseket, hozzászólásokat lehet megtenni, és egy összegző viszonválasz keretében a 
miniszter úr válaszol az elhangzott kérdésekre. Mindenkit önmérsékletre kérek itt 
természetesen, hogy több kérdező is szóhoz jusson a várható időtartam alatt. 
Köszönöm szépen.  

Akkor megadom a szót Nagy István miniszter úrnak, akit még egyszer köszöntök 
itt a bizottságunk keretében.  

Dr. Nagy István tájékoztatója 

DR. NAGY ISTVÁN agrárminiszter: Köszönöm a szót és a lehetőséget, tisztelt 
elnök úr. Nagyon örülök, hogy lehetőségem van tolmácsolni mindazt az eredményt, 
amelyet az elmúlt időszakban a magyar gazdák teljesítménye alapján tudok jelenteni, 
és remélem, ők lesznek a főszereplők, és az az eredmény, amit annak a megfeszített 
munkának köszönhetően letettek az asztalra, amit minden nap tapasztalhattunk. 
Hiszen az elmúlt időszakot nagyon keményen a vírusok uralták, és az a helyzet, amelyet 
ezek a veszélyeztetettségi lehetőségek idéztek elő számunkra, hiszen az agráriumban 
nemcsak a saját életünket veszélyeztető koronavírussal kellett megküzdeni, hanem 
bizony az afrikaisertéspestis-vírussal, a madárinfluenza-vírussal, és nyilván a vásárlói 
szokásokból eredő emberi gyarlósággal, a pánikkal, a pánikvásárlások okozta 
feszültségekkel is küzdenünk kellett. Azt kell mondjam önöknek, hogy e nehéz 
időszakban is, amelyre, azért valljuk be, nem volt példa, nem voltak begyakorolt 
útvonalak, nem voltak jó példák, a magyar agrárium és a benne dolgozók és az 
élelmiszeripari szereplők is kiválóan helytálltak, hiszen az élelmiszer-ellátásunk egy 
pillanatig sem forgott veszélyben, és mindenkinek egy olyan biztonságot jelenthetett és 
jelentett ez az eredmény, amelyre méltán lehet büszke minden egyes, a magyar 
agráriumban és élelmiszeriparban szereplő résztvevő.  

2021. január 1-jével két nagy, tavaly elfogadott és az agrárium alapjait érintő 
szabályozási csomag is működni kezdett, az egyik az őstermelők és családi gazdaságok 
megújítása, a másik pedig a földeken fennálló osztatlan közös tulajdonnak a 
felszámolása. A mezőgazdasági őstermelőket és családi gazdálkodókat érintő majd’ 
negyedévszázados elavult, bonyolult szabályozási környezet helyére egy új szabályozási 
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környezet lép. A mezőgazdasági termelők a korábbi hat adózási forma helyett három 
működési és négy adózási forma közül választhatnak, így maradhatnak őstermelők, 
alkotnak őstermelői családi közösséget vagy családi mezőgazdasági társaságot.  

A változások legfontosabb eredményeként elmondható, hogy 2021-től kezdve 
410 ezer őstermelő személyijövedelemadó-terhelése csökken és válik egyszerűbbé. 
140 ezer termelő számára adóbevallást sem kell készíteni 1 millió forint árbevételig. A 
10 millió forint árbevételig kapható adómentesség révén várhatóan 130 ezer termelő 
lesz adómentes. További kedvezményekre jogosult az a 177 ezer őstermelő, akik családi 
összefogásban eddig 70 ezer őstermelői családi gazdaságot alakítottak meg, hiszen ők 
80 millió forint összegig lényegében adómentesek.  

2021. január 1-jével megnyílt a lehetőség a földeken fennálló osztatlan közös 
tulajdon felszámolására, és kiadatlan részarány-jogosultak kártalanítás iránti 
kérelmének benyújtására, amivel, valljuk be, egy történelmi örökséget tudunk 
felszámolni.  

2021 a „Megújuló vidék, a megújuló agrárium” program megalkotásával 
folytatódott, a kormány által 80 százalékra megemelt nemzeti társfinanszírozásnak 
köszönhetően 2021-ben 1529 milliárd forinttal több forrás áll rendelkezésre a 
vidékfejlesztési programok finanszírozására. Történelmi léptékű ez a döntés, hiszen a 
korábbi 17,5 százalék helyett a mostani maximális 80 százalékos szint 4265 milliárd 
forint vidékfejlesztési forrást tud biztosítani a vidék megerősítésére, gazdálkodóink 
beruházásainak támogatására. Mindez köszönhető annak, hogy pont e nehéz, 
vírusokkal terhelt időszakban is az agrár- és élelmiszeripar stratégiai ágazattá vált. Ezt 
ismerte fel a kormány, hogy a helyi gazdasági megerősítésével a legerősebb lehetőséget 
tudja biztosítani, így a vidék megtartó képességének növelésével gyakorlatilag egy 
olyan vidékfejlesztési, -megújítási programot tudunk megindítani, amely biztos hogy 
egy új korszak megindulását jelentheti.  

Magyarország Kormányának elkötelezett célja, hogy a „Megújuló vidék, 
megújuló agrárium” program keretében történelmi mértékű fejlesztési lehetőséghez 
juttassa és megerősítse a magyar mezőgazdaságot és élelmiszeripart, a vidéki térségek 
gazdaságait és közösségeit. Ennek érdekében az európai uniós vidékfejlesztési 
forrásokhoz a korábbiakhoz képest jelentősen megemelt, mintegy 80 százalékos hazai 
társfinanszírozást biztosít, amely az egész agráriumot és vidéket érintő fejlesztési 
program elindítását tette lehetővé.  

A „Megújuló vidék, megújuló agrárium” programunk első ütemében 
meghirdetett pályázati felhívások sikeresnek bizonyultak, hiszen egyszerűbb kiírással, 
gyorsabb bírálattal sikerült elérni, hogy a nagyszámú támogatást igénylő rövid időn 
belül támogatói okiratokhoz juthasson, és a fejlesztéseit megkezdhesse. A program 
célja a hozzáadott érték növelése, a hatékonyság erősítése, ezzel a vidéki gazdaság és 
foglalkoztatás megerősítése, a hazai élelmiszer-termelés stratégiai pozíciójának 
megerősítése a nemzetközi versenyben.  

Számomra örök emlék és örök élmény, amikor legelőször ülhettem 
miniszterként önök előtt. Azon a meghallgatáson fogalmazódott meg az a célkitűzés, 
amely munkámat azóta is kíséri, hogy hogyan lehet a magyar agráriumot 
versenyképessebbé tenni - annak a meghallgatásnak ez volt a fő üzenete. Az volt a fő 
vállalás, hogy versenyképesebbé tesszük a magyar agráriumot, hogy alapanyag-
termelésből hogyan tudunk minél több hozzáadott értéket elérni, hogyan tudunk 
fejlesztéseket generálni a vidéki térségekben, a feldolgozóiparban, az 
élelmiszeriparban, hogyan tudjuk azt a történelmi bűnt helyrehozni, amely ezek 
rendszerváltás utáni privatizációjával, majd leépülésével, bezárásával kezdődött, és 
természetesen így a magyar mezőgazdaság nagyon nagy hátrányba került. Ez az, amit 
sikerül ezekkel a fejlesztési forrásokkal, a magyar kormány történelmi léptékű 
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döntésével biztosítani, hogy ezeket a feldolgozói kapacitásokat vissza tudjuk építeni, s 
a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar versenyképességét tudjuk ezekkel növelni. 
Csak a 2021-ben eddig megjelent új pályázatok összértéke meghaladja az 
egyezermilliárd forintot, és százmilliárdokkal tudjuk kiegészíteni a korábbi sikeres 
pályázatainkat.  

Nézzük, az alapanyag-termelést hogyan tudjuk segíteni! A kertészet, az 
ültetvénytelepítés és a gyógynövény-termesztés támogatása kapcsán 20 milliárd forint 
támogatással 2500 hektár intenzív gyümölcsültetvény és 4300 hektár új 
gyógynövényültetvény létesült. A kertészeti üzemek korszerűsítése elnevezésű 
felhívással két célterület mentén a hajtatásos zöldségtermesztésre, a hűtőházi 
kapacitások bővítésére, valamint az áruvá készítési rendszerek fejlesztésére 
biztosítottunk fejlesztési forrást 68 milliárd forint értékben. 38 ezer négyzetméter új 
hűtőházat, 1 millió 860 ezer négyzetméter új felületet terveznek a beruházók, ebből új 
üvegházként 879 ezer négyzetméter tud megépülni.  

A nagyobb állattartó telepek fejlesztésének támogatása több ütemben 
360 milliárd forintos keretösszeggel történt meg. Baromfiban körülbelül 10 millió új 
férőhely, körülbelül 513 ezer négyzetméter istálló építése, felújítása; szarvasmarhában 
százezer új férőhely, körülbelül egymillió négyzetméter istálló építése és felújítása; 
juhászatban 30 ezer új férőhely, körülbelül 300 ezer négyzetméter istálló építése, 
felújítása történik meg a projektek megvalósulása során. 

Külön figyelünk a kicsikre. Minden pályázatunkat az alábbi metódusok szerint 
építjük fel: van a legkisebb üzemek támogatására egy 15 ezer eurós, tehát 5 millió 
forintos fejlesztési forrásunk, amely visszatérítés nélküli és önerő nélküli pályázati 
forrás, azaz a legkisebbeknek az elindulását tudjuk támogatni azért, hogy műveljék meg 
a kertet, és legyen egy olyan keresetkiegészítési lehetőség, amely a vidéki megélhetést, 
megmaradást is nagymértékben tudja szolgálni. És ahhoz, hogy ez a pályázat életképes 
legyen, hogy legyen a kézműves termékeknek értékesítési helye és lehetősége, az 
önkormányzatokat is támogatjuk egy 100 millió forintos keretösszegű pályázattal, ahol 
pedig a termelői piacokat tudjuk fejleszteni, tehát az egyik sorra építjük a másikat. Ez 
tehát a legkisebbek támogatása. Mindig van olyan pályázat, amely kifejezetten a családi 
gazdálkodói méretet tudja támogatni, hogy azok is tudjanak erősödni, tudjanak 
fejlődni, tudjanak korszerűsödni, hogy tudjuk segíteni a generációváltás kérdését, 
tudjuk segíteni a fizikai munka könnyítését, és természetszerűleg nem szem elől 
tévesztve a versenyképesség szempontjait tudjuk segíteni a versenyképesség 
szempontjait és az ő piacra jutásukat is természetesen. És mindig van egy harmadik, 
amely pedig már a nemzetközi piacokra való termelést is tudja segíteni, a magyar 
gazdaság exporttevékenységét is nagymértékben tudja támogatni, ez pedig a 
nagyméretű üzemeknek a segítése, támogatása. Azért is bontjuk mindig három részre 
a pályázati kiírásokat, hogy ne kelljen egymással versenyezniük, hanem mindegyik 
szektornak a saját maga vetélytársaival kelljen pályáznia és küzdenie ezekért a 
fejlesztési forrásokért.  

Nézzük meg a versenyképes alapanyag-termelés segítésében továbbiakban a 
kicsiket! Az állattartó telepek kisebb léptékű megújításának támogatására 2026 darab 
támogatási kérelem érkezett be 56,6 milliárd forintos támogatási igénnyel. A kertészeti 
üzemek kisebb értékű gépbeszerzésének támogatási pályázatára 2600 kertészettől 
31,35 milliárd forint támogatási igény érkezett be. A helyi termékértékesítést szolgáló 
piacok infrastrukturális és eszközfejlesztése című felhívás 13 milliárd forint 
keretösszeggel jelent meg, és eddig 257 helyi piac épült vagy újult meg ebből a 
forrásból. És itt a mezőgazdasági kisüzemek támogatása: 32,5 milliárd forintos 
keretösszeggel eddig már 3414 pályázó kapott támogatói okiratot több mint 
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18,6 milliárd forint támogatást elnyerve, tehát ez egy nagyon népszerű pályázati 
lehetőség.  

Lehetővé tesszük a technológiai forradalom kihasználását a szántóföldi 
növénytermesztők számára is. Terménytárolók, szárítók, tisztítók fejlesztésének 
támogatásnál 779 darab projekt megvalósulását tervezzük a 185,78 milliárd forintból. 
A mezőgazdasági digitális átálláshoz kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatására 
2398 pályázat érkezett be 181,37 milliárd forint támogatási igénnyel. A legfontosabb 
pedig az élelmiszer-feldolgozás, ahol - ahogy az előbb is fogalmaztam - történelmi 
mulasztásokat pótolunk: élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztésére eddig 
216 darab pályázat érkezett be 286,96 milliárd forintos pályázati igénnyel; az 
élelmiszeripari üzemek kisebb léptékű fejlesztésére pedig 678 darab pályázat 
jelentkezett 15,4 milliárd forintos támogatási igénnyel. A program második üteme 
most szeptemberben indul, és további lehetőséget teremt a versenyképességet, a 
hatékonyságnövelést szolgáló beruházások megvalósulására, de kiemelt szerep jut a 
környezetkímélő gazdálkodási formák támogatására is.  

Szeptemberben megjelent az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés és az 
ökológiai gazdálkodásra történő áttérés kapcsán az ökológiai gazdálkodás fenntartása 
elnevezésű felhívásunk. Ezeknél a gazdálkodók környezeti állapotának megőrzése és 
javítása, a környezeti terhelés csökkentése, a biodiverzitás megőrzése és a 
klímaváltozás elleni küzdelem céljainak elérése érdekében önkéntes alapon 
pályázhatnak, és normatív, vissza nem térítendő, területalapú támogatásban 
részesülhetnek. Kiemelt cél, hogy minél több gazdálkodó élhessen a támogatási 
lehetőséggel, és jelentősen tudjon növekedni a támogatásokba bevont területek aránya. 
A kötelezettségvállalási időszak mindkét felhívás esetében 2022. január 1-jétől indul, 
és hároméves időszakot foglal magába. Az agrár-környezetgazdálkodási támogatást 
360 milliárd forinttal, az ökológiai gazdálkodásra való áttérést pedig 40 milliárdos 
keretösszeggel hirdetjük meg.  

A Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó kötelezettségvállalás mértéke 
jelenleg 1994,74 milliárd forint, ekkora összegben születtek támogatói döntések. Az 
agrártámogatások folyamatos fizetésével segítjük a termelőket. A 2020. október 1-je és 
’21. október 1-jei közötti időszakra vonatkozóan összesen 847,1 milliárd forint 
támogatást fizetett ki a Magyar Államkincstár.  

Szeretném jelezni a bizottságnak, hogy idén is emelt összegű előleg kifizetése 
segíti a gazdálkodók likviditását. Tudjuk, hogy milyen nehéz helyzet van most az 
állattenyésztésben, tudjuk, milyen nehéz helyzet van az egész mezőgazdaságban, ezért 
az emelt összegű előleg már pontosan ezeknek a segítését, kezelését is jelenti 
valamilyen mértékben. A gazdálkodók 2021-ben 166 ezer egységes kérelmet nyújtottak 
be 5 millió hektár mezőgazdasági területre. Magyarország az elmúlt évekhez hasonlóan 
az uniós szabályok adta legkorábbi időponttól, vagyis október 18-ától fizeti az előleget. 
Ebben az évben is sikerült elérnünk az Európai Bizottságnál, hogy ez az előlegfizetés 
emelt összegű lehessen. A Magyar Államkincstár a közvetlen támogatások esetében az 
előleget és az előlegfizetés lezárulta után a november 1-jét követő részletfizetéseket is 
beleszámítva nagyságrendileg 260 milliárd forint teljesítését prognosztizálta. A 
terület- és állatlétszám-alapú vidékfejlesztési intézkedésekre év végére összesen 
46 milliárd forint folyósítására kerülhet sor.  

Nagyon büszke vagyok arra, hogy eredményes küzdelmet tudunk folytatni az 
állategészségügyi járványokkal szemben. A Nébih koordinációjával zajló 
állategészségügyi munka eredményeként elmondható, hogy számos területen érünk el 
rész- vagy teljes sikert az elmúlt időszakban. Az afrikai sertéspestis esetében kimagasló 
eredmény, hogy a házisertés-állományok megfertőződését továbbra is sikerült 



9 

elkerülni. A madárinfluenza esetében a 2020 őszétől ismét megjelenő madárinfluenza 
behurcolását meg tudtuk akadályozni.  

A mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer. Európa egyik legfejlettebb, több 
pilléren nyugvó mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerét működtetjük, nyugodtan 
fogalmazhatok úgy, tisztelt bizottsági tagok, hogy méltán lehetünk erre büszkék. Az 
agrárkárenyhítési rendszerben a 2020. évi kárenyhítési év után 2021-ben 8743 termelő 
számára rekordösszegű, összesen 18,6 milliárd forint kárenyhítő juttatás került 
kifizetésre. Ehhez szükség volt a kormány 2021. év eleji 3 milliárd forintos egyszeri 
többlettámogatására, hogy ne kerüljön sor visszaosztásra, hanem a teljes igényelt 
összeget ki tudjuk fizetni a károsultak számára. Ez is mutatja, hogy milyen nehéz 
természeti körülmények között kellett helytállni, hiszen nem volt elég a vírusoknak a 
jelenléte, nehéz természeti helyzetünk is volt, hisz a korai tavaszi fagyok, aztán a hosszú 
aszályos időszak, majd az intenzíven megjelenő csapadék, amely bizony jégesővel is 
kísérve volt, nagyon megnehezítette a termelők tevékenységét - ezt is mutatja ez a 
rekordösszegű nagy kifizetés. Jelzem, hogy ennek hatására idén már 21 ezer termelő 
kötött díjtámogatott mezőgazdasági biztosítást.  

Az EU-ban elsőként Magyarországon tudott elindulni 2021-ben a 
mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer, amely a kedvezőtlen időjárási tényezőkön túl 
termesztési kockázatok és termelési kockázatok esetén is pénzügyi segítséget tud 
nyújtani a gazdálkodóknak, legyen az állat- és növénybetegség okozta termeléskiesés, 
a piaci árak csökkenése vagy a termelés során felmerülő költségeknek a növekedése.  

Nézzük, mi a helyzet az öntözéssel! Az öntözéses gazdálkodásról szóló törvény 
2020 elején történt hatálybalépésének, valamint az Agrárminisztérium és a Nemzeti 
Földügyi Központ munkájának köszönhetően előrejelzésünk alapján 2024 végére az 
öntözhető területek nagysága Magyarországon 300 ezer hektárra fog tudni emelkedni, 
amelyből 61 ezer hektár öntözése a megalakuló öntözési közösségek öntözésfejlesztési 
beruházásainak lesz köszönhető. Nő tehát az öntözhető területek nagysága, és nő a 
ténylegesen öntözött területek nagysága is.  

Az agrár-felsőoktatás és -kutatás terén az új generáció megnyerése a 
fenntartható és modern gazdálkodás záloga, ezért fontos lépés, hogy létrejött a Magyar 
Agrár- és Élettudományi Egyetem. Ahhoz, hogy továbbra is versenyképesek tudjunk 
lenni, meg tudjon újulni a magyar agrárium, helyt tudjon állni a nemzetközi 
versenyben, ahhoz elengedhetetlen a tudás növelése, elengedhetetlen a kutatási 
eredményeknek a beépítése, ami bizony ezen egyetem falai között tud összpontosulni, 
és nyilván az új agrárértelmiség vagy az új agrárgeneráció fogja tudni hordozni 
magában ezeket az ismereteket.  

Elkészült a szabályozási javaslatunk, és szeretném arról tájékoztatni a tisztelt 
bizottságot, hogy az őszi törvényalkotás egyik legfontosabb feladata lesz a 
gazdaságátadás szabályozásának a kérdése. Első lépésként a gazdálkodó életében 
történő átadáshoz kapcsolódó adminisztrációs terhek könnyítését valósítjuk meg, mert 
ebben a kérdésben szakmai, társadalmi konszenzus tapasztalható. Az egyeztetések 
eredményeként kerül kialakításra a gazdaságátadási szerződés, amelyet mint új 
jogintézményt kívánunk bevezetni. Az új törvénycsomag tartalmazza többek között a 
különböző szerződéstípusok mellett az átadó és az átvevő felek jogait és 
kötelezettségeit, valamint a szerződés tartalmi elemeit. Az átadás minél 
gördülékenyebbé tétele érdekében szeretnénk rendezni a föld tulajdonjogának és 
használatának megszerzésére, a hatósági engedélyek módosítására, a szerződések 
átruházására, az adó- és társadalombiztosítási kérdések rendezésére, továbbá a 
pályázatok, támogatások átadására, átvállalására vonatkozó kérdéseket.  

A minisztérium legnagyobb kapacitását lekötő munka jelen pillanatban a 2023-
tól kezdődő időszakot meghatározó közös agrárpolitika stratégiai tervezése. A Tanács 
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és az Európai Parlament között idén júniusban elért politikai kompromisszumnak több 
olyan eleme is van, amely kifejezetten magyar kezdeményezésre került a szövegbe vagy 
került ki onnan. Az eredmények közül fontos kiemelni a kisgazdaságok egyszerűsített 
szabályok mentén történő támogatását, a termeléshez kötött támogatások arányának 
megőrzését, az átmeneti nemzeti támogatásoknak a fenntartását, a kötelező 
területpihentetés arányának az Európai Parlament által javasolt 10 százalékról 
3 százalékra való csökkentését és a vidékfejlesztési támogatások szabályainak 
rugalmasabbá tételét.  

A politikai megállapodást követően szeptember második felében kezdődtek meg 
a szakértői szintű egyeztetések az Európai Bizottság és a tagállamok között a közös 
agrárpolitika alaprendeleteiről. Szeptember 22-én kezdődtek meg a Bizottsággal a 
végrehajtási rendeletek terveinek tárgyalásai. A Bizottság feszes tempót diktálva 
igyekszik november végéig elfogadtatni a tagállamokkal azokat a jogszabályokat, 
amelyek feltétlenül szükségesek lesznek a stratégiai tervek idén december 31-éig 
történő benyújtásához. 

A minisztérium a KAP stratégiai terv készítése során ’21-ben is széles körű 
társadalmasítást hajtott végre. Erre immár a beavatkozások tervezeteinek ismeretében 
2021. április 30-a és május 25-e között nyolc alkalommal kerítettünk sort 1700-nál is 
több meghívottal online formában. Még idén újabb, mindenki számára elérhető online 
társadalmi vitáját tervezzük a stratégiai tervnek.  

Az uniós jogalkotás elhúzódása miatt 2021-ben és ’22-ben átmeneti év van a 
közös agrárpolitikában. Az átmeneti szabályozás alapelve, hogy a ’14-20-as szabályok 
és programok élnek tovább, de a kifizetések már az új uniós költségvetés terhére 
történnek. ’23-tól a közvetlen támogatások esetében nagyságrendileg 3200 milliárd 
forint, a vidékfejlesztési támogatások esetében a ’21 és ’27 közötti időszakban 
felhasználható 4265 milliárd forintból a 2023-tól fennmaradó, várhatóan 
2730 milliárd forint felhasználásának tervét jelenti ez a stratégiai terv.  

Nézzük, mik azok, amelyek olyan kérdéseket fogalmaznak meg, amelyekre 
mindenképpen választ kell adnunk, hiszen milyen célokat tűztünk ki, melyek azok a fő, 
nagy célkitűzéseink, amelyekben igyekszünk helytállni és amelyekre igyekszünk 
megoldásokat találni? Vállaltuk azt, hogy versenyképesebbé tesszük a magyar 
agráriumot. Vállaltuk, hogy az osztatlanközöstulajdon-formát kivezetjük a 
rendszerből. Vállaltuk az öntözéses gazdálkodásra való áttérést és a területeink 
növekedését.  

Nagyon fontos célkitűzés a minisztérium életében az országfásítás kérdése, 
hiszen ez egy olyan célkitűzés, amely 23-ról 27 százalékra tudja növelni Magyarország 
fával borított területeinek arányát. Szeretném jelezni önöknek, hogy 25,61 százaléknál 
tartunk most. Mindazok a vidékfejlesztési támogatásból elnyerhető pályázatok, 
amelyekkel a gazdák az erdősítést, az erdőtelepítést folytatni tudják, mind-mind olyan 
lehetőség, amellyel élnek. Megteremtettük annak a lehetőségét, hogy az állami 
erdőgazdaságok az állami erdők minőségi megújítását tudják végezni, megteremtettük 
annak a lehetőségét, hogy az erdősítést minél inkább széles társadalmi alapokra tudjuk 
helyezni, hiszen az országfásítási program mellett a településfásítási program, a 
minden újszülött után ültetendő tíz fa kérdése bizony ennek a programnak az abszolút 
társadalmasítása. Hiszen ahhoz, hogy az emberekben tudatosítsuk azt, hogy teremtett 
világunk minőségének megőrzéséért mindenki felelősséggel tartozik, és az egyik 
legaktívabb cselekedet teremtett világunk minőségének megőrzése érdekében 
pontosan a fásítás kérdése, ezért nagyon fontosak azok az akciók, amelyeket a 
településfásítási programban meghirdettünk. Az első, próbaévben mintegy 12 ezer fa 
elültetését hirdettük meg és hajtottuk végre, a következő évben már megdupláztuk ezt, 
így összességében 36 ezer fa elültetését végezzük a legszélesebb társadalmi 
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együttműködéssel, együttműködés keretében, és ebben bizony vezető szerepet 
játszanak az állami erdészetek munkatársai, hiszen ott vannak, a szakértelmükkel 
segítenek kiválasztani az önkormányzatoknak, a civil szervezeteknek, hogy milyen 
fatípus, milyen fafajta legyen elültetve, hogy legyen szakszerűen elültetve, és 
természetesen hogy legyen aztán szakszerűen gondozva, hiszen nem elég elültetni 
ezeket a fákat, gondozni is kell azokat.  

Természetesen ehhez, teremtett világunk minőségének megóvásához az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemben az országfásítás mellett nagyarányú küzdelem 
zajlik az öntözésfejlesztés terén is, hiszen hogy az öntözött területeink aránya 
növekedjen, hogy a felszíni vizeinket minél szélesebb körben tudjuk öntözésre 
használni, hogy a csapadékvíz mennyiségét minél inkább meg tudjuk őrizni, hogy nagy 
tározótavakat tudjunk létrehozni, amelyek természetesen segítik a körülöttünk lévő 
környezet hőmérsékletének hűtését, segítik a porképződés csökkenését, segítik a 
levegőben a páraképződés növekedését, a légköri aszály csökkentését, mind-mind 
olyan feladat és olyan tevékenység, amellyel az Agrárminisztérium kíván hozzájárulni 
ahhoz, hogy az éghajlatváltozás mértékét csökkenteni tudjuk, teremtett világunk 
minőségét fenn tudjuk tartani.  

Tisztelt Elnök Úr! Röviden és dióhéjban ennyit, és készséggel állok a kérdések 
elé. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Ahogy azt már megszokhattuk az első, 

miniszterjelölti meghallgatáson történt találkozásunk óta, a miniszter úr nagyon széles 
körben tartja meg a tájékoztatóját, így itt az agrárökológiától kezdve a gazdaságátadás, 
az adózási rendszer és az EU-val folytatott elég komoly vitáink perspektívái is szóba 
kerültek.  

Mielőtt megadnám a szót képviselőtársaimnak, szeretettel köszöntöm Jakab 
Istvánt, az Országgyűlés alelnökét, aki nekünk négyszemközt el szokta mondani, hogy 
szíve szerint még most is a Mezőgazdasági bizottság tagja, ezért amikor van alkalma, 
akkor részt vesz a bizottsági ülésünkön - köszönöm szépen, hogy most is időt tudott 
erre szakítani.  

Szokásunknak megfelelően kérdezem, hogy ki szeretne hozzászólni a miniszter 
úr előadásához. (Jelzésre:) Igen, Steinmetz Ádám képviselő úrnak adok szót. 

Kérdések, hozzászólások 

DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelettel 
köszöntök minden kedves jelenlévőt, megkülönböztetett tisztelettel Nagy István 
miniszter urat! Először is szeretném megköszönni az éves rendes beszámolót, amely 
nagyon értékes és érdekfeszítő is volt egyben, valamint engedje meg, hogy közvetítsem 
a háláját azoknak a Tokaj-hegyaljai szőlőtermesztőknek, akiknek a szerződését a Grand 
Tokaj Zrt. az elmúlt hetekben egyoldalúan módosította számukra kedvezőbb 
felvásárlási árakat biztosítva. Én nagyon örülök, hogy az OMÉK-on elmondottak 
termékeny talajra hulltak, és azokkal teljes egyetértésben a minisztérium lépett is, 
úgyhogy köszönöm szépen a miniszter úrnak, illetőleg az államtitkár úrnak is.  

Három a magyar igazság, ezért három kérdést szeretnék feltenni, bár elég sok 
minden érdekelne, és lényegtelen, melyikkel, de talán a legaktuálisabbal kezdeném. A 
termelőket érzékenyen érintő inputanyagok ára drasztikusan emelkedett az elmúlt 
időszakban, gondolok itt elsősorban a gázolaj árára, ami az egy évvel ezelőtti értékhez 
képest több mint a másfélszeresébe kerül, illetve a műtrágyaárakra, amelyek közel a 
háromszorosukra rúgnak értelemszerűen a földgáz világpiaci ára elszabadulásának 
köszönhetően is, de ettől még a tény, tény, ez megdrágítja a termelést, és nem 
vigasztalja a gazdákat a terményárak nem ilyen mértékű, de szintén valamilyen szintű 
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növekedése. Hiszen köztudott, hogy a legtöbben, vagy inkább úgy mondom, hogy a 
nagytöbbség, egyes számítások vagy egyes vélemények szerint a gazdák 70 százaléka 
előre elköteleződik a felvásárlókkal egy meghatározott árra, és ebből következően, 
tehát a most valóban jobb kondíciókkal eladható termény valójában nem piaci áron 
cserél gazdát, hanem a korábbiak szerint lekötött áron, ez a bevétel tehát nem náluk, 
hanem a kereskedőknél realizálódik. Úgyhogy igazából a kérdésem lényege az, hogy 
milyen beavatkozás lehetséges itt. Látjuk, Gulyás Gergely miniszter úr is jelezte, hogy 
figyelik ezeket a folyamatokat, de ennél konkrétabban milyen beavatkozásokat tud 
tenni a kormány, illetőleg azon belül a miniszter úr mit fog javasolni majd a kormány 
előtt? Mi egy petíció indítását kezdeményeztük az árak befagyasztása és az árakra, a 
gázolajárra rakódó adóterhek csökkentése érdekében; tudja-e esetleg ezt támogatni? 
Vagy milyen egyéb megoldást javasol, mit üzen a gazdáknak ezen a téren? 

A másik kérdésem az - abszolút nagyra becsülve és értékelve a magyar agrárium 
versenyképessége érdekében tett erőfeszítéseit, legyen szó az osztatlan közös tulajdon 
felszámolásáról és egyéb, sok-sok ügyről ezzel kapcsolatban -, hogy a január 1-jétől 
indult osztóprogramnak, illetőleg a bekebelezés jogintézményének, amelyet teljes 
egyetértésben szavazott meg az Országgyűlés, mik a tapasztalatai.  

Illetőleg a miniszter úr figyelmébe ajánlanék még egy javaslatot. Ugyan én nem 
tudom, nincsenek pontos információim arról, hogy Magyarországon még a 90-es 
években lehetővé vált gazdasági társaságok földtulajdonszerzése hány hektárt érint 
Magyarországon, de, gondolom, ez egy jelentős mérték. Ezeket a földeket nem lehet 
adásvétel, de még csak csere tárgyává sem tenni, és éppen ezért a birtokrendezés 
folyamán ezekhez a földekhez nem lehet hozzájutni, márpedig a helyi gazdák 
boldogulását segítené, hogyha esetleg megnyitnánk ennek a lehetőségét. 
Elképzelhetőnek tartja-e, illetőleg támogatja-e ezt a javaslatot, természetesen az 
agrárkamara szigorú felügyelete mellett, és úgy, hogy ez ne képezze nyerészkedés 
tárgyát? Ez egy kérdés, hogy az ezeknek a gazdasági társaságoknak a tulajdonában lévő 
földeket a birtokrendezési csere tárgyává tudjuk-e tenni a jövőben. 

Végezetül pedig tisztelettel kérdezem, hogy 2018 májusa óta, amióta ön az 
agrártárca vezetője, mennyi állami földet adtak el, értékesítettek, milyen összegben, és 
a befolyó összegeket mire fordították. Remélem, hogy erre választ kapunk; hogyha 
nem, azt is megértem, mert ez nyilván egy komoly kutatómunka, és amennyiben most 
nem áll rendelkezésre ez az adat, akkor majd írásbeli kérdéssel fordulnék a 
minisztériumhoz. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? Mert megpróbálnánk a kérdéseket 

összegyűjteni, és úgy megadni majd a viszonválaszolási lehetőséget a miniszter úrnak. 
(Jelzésre:) Magyar Zoltánt láttam jelentkezni.  

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Én is szeretném megköszönni a miniszter úrnak a beszámolóját. Valóban látszott, hogy 
felkészült rá, és igyekezett a lehető legszélesebb körben tájékoztatást adni nekünk az 
elmúlt egy évről. 

Én olyan ügyes-bajos dolgokat szeretnék most itt röviden felvetni, amelyek 
problémája értelemszerűen összefügg, és egyfelől kellene, úgy gondolom, az 
agrártárcának egy itt és most választ kellene adnia az érintettek számára, illetve egy 
hosszabb távú, fenntartható megoldást is kellene kínálni. Ugye, az elmúlt hetek elég 
hangosak voltak a sertéstartók problémáitól, amely egy összetett problémahalmaz, és 
egymást feszítő ellentétes folyamatok is vezettek el odáig, hogy most ekkora 
problémával néznek szembe, azaz hogy a sertés ára, felvásárlási ára számukra messze 
nem fedezi a költségeiket. Különböző számok vannak, ezek nyilván függnek a 
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tartástechnológiától és az adott sertéstartó telep korszerűségétől is, de nagyjából olyan 
100 forint/kilogrammos veszteség környékéről számoltak be a termelők. Mit tudnak 
kezdeni ezzel a helyzettel? Hallottuk, hogy itt az Európai Unióval is volt egy csörte ezzel 
kapcsolatban, ennek az eredményéről azon túl, ami a sajtóban megjelent, mit lehet 
tudni, és a jövőben mégis mit kívánnak tenni ezzel a helyzettel? 

A zöldség-gyümölcs esetében is, ahogy haladtunk előre az évben, jó néhány 
esetben jelentek meg problémák, legutóbb a zöldborsó és a csemegekukorica volt az, 
amely nagyobb visszhangot kapott. Ez a két növényfajta talán a zöldségtermelő 
területek 60 százalékát is lefedi Magyarországon, és innen hallottunk elég komoly 
segélykiáltásokat, hogy a korábban is meglévő problémák mellett most ez a rendkívül 
kedvezőtlen tavaszi időjárás tovább nehezítette az ő sorsukat és lehetőségeiket. Ezek 
mind-mind összefüggnek azzal is, amit a miniszter úr is érintett, hogy az öntözéses 
területek, az öntözhető területek alacsony aránya Magyarországon ezek szerint 
továbbra is fennmarad, hiszen azért a 2024-re megcélzott 300 ezer hektár ugyan 
előrelépés, de mondjuk a ciklus elején hallottakhoz képest, amikor ezeket a vállalásokat 
először hallhattuk, nem, mert akkor egy jóval korábbi dátum és egy jóval nagyobb 
hektárszám is elhangzott akár a miniszter úr szájából, akár a különböző parlamenti 
viták során, amelyeket mondjuk én válaszban kaptam, akkor itt 500-600 ezer 
hektárokról és a ciklus végéről is szó volt mint céldátumról és célterületről. Mégis mi 
az oka annak, hogy most már csak 2024-ről és csak 300 ezer hektárról beszélünk? 

Illetve a másik probléma, amely szintén összefügg az eddig felvetettekkel, az a 
munkaerőhiány, amire most nem tért ki a miniszter úr. A teljes mezőgazdaságot, 
nyilván attól függően, hogy mekkora élőmunkaerő-igénye van az adott ágazaton belül 
előállítandó terméknek, attól függően sújtja ez, de szinte nincs olyan területe, ahol ne 
lenne ez napi égető hiány, miközben látjuk, hogy a hipermarketekben gyakran silány 
minőségű, mondjuk, zöldség kerül ki a polcokra, hála istennek ritka az, hogy ez magyar 
termék lenne - ezt most abban az értelemben mondom, hogy a silány minőségű 
jellemzően nem hazai zöldség. De miközben ezt tapasztalja a fogyasztó, aközben meg 
azt is halljuk a termelőktől, hogy sokszor a földeken rohad el a kiváló minőségű magyar 
élelmiszer, mert egyszerűen nincs, aki azt betakarítsa, másrészt pedig a hipermarketek 
üzletpolitikája is gyakran az, hogy ezek a magyar zöldségek nem a kiemelt akciókban 
jelennek meg. Egyáltalán mégis mi a terv ezzel kapcsolatban, hogy a hazai agrárium 
levegőhöz, munkaerőhöz jusson? 

Ezeket szerettem volna megkérdezni. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én magam is feltennék néhány kérdést, és ezzel 

egyben inkább a figyelemfelhívást szeretném megtenni. Az agrár-
környezetgazdálkodási pályázatról szeretnék információt kapni, pontosabban egyben, 
mint mondtam, a bizottságunk nyílt ülését arra felhasználni, hogy jelezzük a gazdák 
felé, hogy hamarosan be lehet adni az agrár-környezetgazdálkodási pályázatokat, tehát 
legyenek szívesek figyelni; annak elég komoly feltételei vannak, a földterületek pontos 
kimérése, és hadd ne soroljam! Én 2004 óta AKG-rendszerben gazdálkodom, tehát 
ismerem ennek milyen ilyenkor meglévő nehézségét, de azt is állítom, hogy 
mindezekkel együttesen megéri, mert egyrészt a tisztább agrárkörnyezet kialakításához 
vezet ez a pályázat, aki ebben részt vesz, másrészt ezt honorálja a rendszer, azaz 
hektáronként tisztességes póttámogatást ad azoknak, akik környezetkímélő 
módszerrel vállalják a gazdálkodást.  

Arról szeretném megkérdezni a miniszter urat, hogy itt egy hároméves időszakra 
szól a meghirdetés, ha jól értettem - eddig mindig ötéves volt. Ez visszakattan egyszer 
majd öt évre, vagy most mi az EU-s agrárminiszterek véleménye erről? Mert a magyar 
AKG-rendszer is egy ilyen félállású, átkattintós időszakhoz érkezett ezzel az év végére, 
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hiszen kétkörű volt a 2015-ös AKG-s rendszer, ott a magyar állam meghirdetett egy 
második kört a nagyon intenzív jelentkezési számok miatt, és akkor azt az első kör nem 
tudta teljesíteni. Ezért az egyik kérdésem arra irányul, hogy hogyan mérték fel most azt 
a szándékot, amit a program meghirdet, hogy minél többen lépjünk be az AKG-
rendszerbe, és ezzel egy természet közeli állapotban szeretnénk gazdálkodni, amely egy 
nagyon helyes célkitűzés, a meghirdetésben majdan jelentkező gazdálkodók milyen 
eséllyel lehetnek nyertesek, szereplői ennek a pályázatnak? Hiszen említettem, 2015-
ben egy nem várt nagyszámú jelentkezés volt; erre most is számítanak-e, további 
növekedésre számítanak-e, arra, hogy egyre többen szeretnének belépni, és erre 
felkészült-e a minisztérium költségvetése, forrása?  

Én értettem azt, hogy 360 milliárd forint most az elkülönített rész, de ezt hogy 
kell érteni? Az eddigiekhez képest kaphatunk-e esetleg viszonyszámot? Illetve itt, ha 
jól tudom, egy nagyobb összegű támogatás is elképzelése a minisztériumnak az eddigi 
hektáronkénti támogatás vagy egyéb AKG-s támogatások mellett. Ennek a rendszernek 
a vonzóképességéről érdeklődnék, tehát hogy a minisztérium esetleg anyagi forrást is 
biztosítva elő tudja-e majd segíteni a várható nagyszámú támogatót befogadó 
határozattal, hogy ők is részt vegyenek az AKG-ban?  

Másrészt politikusok vagyunk, néhányan nagyon régóta itt vagyunk a 
Mezőgazdasági bizottságban, Magyar Zoltán képviselőtársammal 2010 óta itt vagyunk 
ebben a bizottságban, és megmondom őszintén, nemcsak azért, mert itt a bizottságban 
ismerjük egymás véleményét, hanem mert jó néhány nemzetközi szakmai 
kiránduláson is volt szerencsénk együtt lenni, de a hétköznapi beszélgetésekben is 
kialakul az emberről egy kép, és a Zoltán az, aki a végzettsége alapján is, földön járó 
emberként is tényleg racionális dolgokkal szokott általában előjönni, mondhatom ezt. 
De ilyenkor, amikor az öntözhető felületek növelésének a kérdését feszegeti, nem 
tudom kikerülni azt az aggodalmamat, ami most a Jobbiknak egy új baloldali 
szövetséghez való tartozását illeti, ahol két párt is „zöldpárt” jelzővel illeti magát, és 
azok egy az egyben felültek arra az európai uniós lóra, hogy márpedig az öntözést 
fejezzük be, mert az ivóvízbázis-védelmünk, az emberi fogyasztásra alkalmas vízbázis 
védelme mindent megelőz, ezért ne is engedélyezzük már új felületek bevonását ebbe 
a rendszerbe - és ezt az önök szövetségesei elég markánsan hirdetik különféle zöld- és 
méregzöld-konferenciákon, ahogy én ezt figyelem. És akkor ebből a kettősségből nem 
értem, hogy ön most kevesli azt az esetleges 300 ezer hektárra való fellépést, ahova 
azért 100 ezer hektárról fogunk fellépni, tehát a háromszorosa lesz az öntözhető felület, 
amire mondhatjuk azt, hogy ez kevés, de közben az EU pedig azt mondja, hogy, 
gyerekek, hagyjátok már abba ezt az öntözést. És, tudjuk, a felszín alatti vizeket már ki 
sem ejtjük a szánkon, hanem egyáltalán ha öntözhetőségről van szó, akkor a felszín 
feletti vizek megtartásáról, átfolyásos folyóinknak a vízkimerítéséről van szó, de már 
arra is azt mondják, hogy álljunk meg, azt sem lehet a végtelenségig csinálni, mert a 
mikroklímához és a másik országnak a vízgazdálkodásához az is ugyanolyan szükséges.  

Egy szorításban, az EU szorításában kell tehát elvégezni mindazokat a 
feladatokat, amelyekről a miniszter úr itt beszélt, és teljesen logikusak, mondhatnám, 
szinte a mi programunkat erősítenék Magyar Zoltánnak ezek a felvetett gondolatai, de 
akkor én kérdezem: akkor önök ott házon belül erről agrárszakmailag beszéltek már 
egyáltalán? Tartok tőle, hogy nem. Ezt őszintén mondom, mert azokkal a pártokkal, 
amelyeknek jelenleg nincs is képviseletük a Mezőgazdasági bizottságban - nevesítve a 
DK és az MSZP 2018-ban valamiért nem tartotta szükségesnek, hogy a bizottságunkba 
tagot delegáljon, nincs itt képviseletük -, ővelük ezt hogyan tetszenek majd lebeszélni? 
Csárdi Antal itt van az LMP részéről, és mostanában már ők is a zöldpártiságot jelentik, 
és onnan is hallom nagyon erősen, hogy álljunk meg ezzel az öntözéssel, ezt ne 
csináljuk.  
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Ilyenkor bennem ezek kettősséget jelentenek, hogy egyrészt van egy kritika a 
miniszter úr felé, hogy miért nem nagyobb az öntözött felület, másrészt majd kíváncsi 
leszek a szövetségnek az agrárprogramjára - ha lesz olyanja egyáltalán ennek a 
szövetségnek -, hogy vajon miket mondanak majd ilyen kérdésekben úgy házon belül.  

Közben Fazekas Sándor urat láttam jelentkezni. Megadom neki a szót.  
 
DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Miniszter Úr! Szeretettel köszöntök mindenkit! Meggyőződésem, 
hogy nagyon alapos, részletekbe menő tájékoztatást kaptunk, de ez a terület olyan 
nagy, hogy nyilván vannak kérdések, amelyek egy-egy területre fókuszálnak. Én is 
szeretnék két kérdést feltenni.  

Az egyik az energiaár emelkedésével kapcsolatos, ami, ahogy már elhangzott, 
szerintem nagyon érzékenyen érinti az egész európai gazdaságot, a világgazdaságot és 
azon belül nyilván a magyar mezőgazdaságot és az élelmiszer-feldolgozást is. A dolog 
jellegéből adódóan nehéz erre kormányzati válaszokat találni, de mindenképpen 
érdekli a termelőket és bennünket is az, hogy milyen megoldások lehetségesek. Ez a 
kérdés egyébként felvetődött már. 

A másik, hogy arról szeretnék érdeklődni, hogy az osztatlan közös felszámolása, 
megszüntetése, illetve az erre indított program hogy áll, hiszen az kialakult, elindult, 
de mutatkoznak-e már számszerűsíthető adatok arra, hogy hol tartunk? Ez nyilván egy 
nagy feladat, tehát hosszú évekig fog tartani, de én is látok biztató jeleket, illetve 
eljutnak hozzám a termelőktől, a tulajdonosoktól is pozitív jelzések. Egy rövid összkép, 
azt hiszem, segíti a munkánkat. 

Végül egy olyan kérdés is lenne, amelyet egy gazdálkodó fogalmazott meg, aki 
ökológiai pályázaton indult már 2015-ben is, és aki hagyományos gyümölcsössel 
foglalkozik, ez egy 35 hektár területű vadkörtés ültetvény. Most azt teszi szóvá, hogy ez 
a hagyományos gyümölcsös kategória nem került bele a legutóbbi pályázati felhívásba 
sem az ökológiai átállásnál, sem az ökológiai fenntartásnál. Ez egy biogyümölcsös, már 
meglévő, helyrehozott ültetvény. A gazdálkodó arról érdeklődne, illetve más hasonló 
ültetvénnyel foglalkozó gazdálkodók is arról érdeklődnének, illetőleg én is, hogy itt 
van-e arra lehetőség, hogy támogatást kapjanak az elkövetkező időszakban, hiszen 
maga a gazdálkodás, ez a profil egyébként beleilleszkedik a tárca, illetve a kormány 
ökológiai gazdálkodási törekvéseibe. Köszönöm szépen, és várom a választ.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Győrffy Balázs! 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Először is 

köszönjük szépen a beszámolót. Én azzal kezdeném, hogy gratulálok a tárcának, illetve 
a miniszter úrnak az elmúlt időszakban nyújtott teljesítményért. Én három olyan témát 
emelnék ki, amely ciklusokon átívelő szemüvegen keresztül is óriási előrelépés volt. 

A 80 százalékos társfinanszírozás egy olyan kérdés, amelyet szerintem nem 
lehet elégszer elmondani. Ez egy akkora ziccer, amilyen előtt a magyar vidék még soha 
nem állt, tehát igazából letettük a labdát a 11-es pontra, és azt hiszem, hogy most már 
tényleg az ágazaton és rajtunk múlik, hogy ezt a lehetőséget kihasználjuk.  

A másik a családi gazdaságok újragondolása. Én azt gondolom, hogy ez is egy 
nagyon komoly előrelépés. Ez a rendszer nyilván az idei esztendőben vizsgázik, hisz a 
jövő évi adóbevallásoknál lesz majd lehetőség az első visszacsatolásokat beszerezni, 
adott esetben hogyha szükség van finomhangolásra, azokat megtenni.  

Illetve a harmadik az osztatlan közös kérdése. Ez egy olyan téma, az osztatlan 
közös - amelyről jól tudjuk, a rendszerváltás óta cipeljük magunkkal -, amely az ágazat 
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napi működését nagyon sok esetben nemhogy nehezíti, de bizonyos konkrét esetekben 
el is lehetetlenítette.  

Én három témát mondanék, amely nagy-nagy kihívás, és ebben, azt gondolom, 
nem is feltétlenül egyedül kell hogy harcba induljon a tárca, hanem ebben az 
agráriumért felelősséget vállaló embereknek mindannyinknak van dolgunk. Az első az 
öntözésnek a kérdése. Mindannyian tudjuk, hogy az Európai Unió sajnos nem járult 
hozzá, hogy az RRF-ből az öntözési lehetőségeinket bővítsük, ami szerintem egy 
arcátlan dolog - most nem mondtam ki azt a szót, amely először éppen eszembe jutott, 
amit az Európai Unió ezzel kapcsolatban megenged magának. Tehát hogy egy ennyire 
okszerű, a gazdaságot megerősítő, az éghajlatváltozás ellen egyértelműen megoldást 
nyújtó javaslatot nem fogadnak be, az szerintem felháborító, és én itt javasolnék egy 
közös kiállást, nem feltétlenül egy ilyen kiáltványban, hanem a napi politika és a napi 
döntések szintjén, hogy ezt valamilyen formában orvosolni tudjuk bármilyen forrásból. 
Nyilvánvaló, hogy aki öntözni akar és aki szeretne fejleszteni, akinek fontos a 
termésbiztonság, az igazából nem azt mérlegeli, hogy azt a forrást, amely ezt lehetővé 
tette, honnan szerezte be a regnáló hatalom, hanem azt, hogy ebben előre tudjunk 
lépni.  

Közös agrárpolitika. Van ez az úgynevezett zöldmegállapodás, amit én a 
továbbiakban semmiképpen nem hívnék zöldmegállapodásnak, mivel én úgy tudom, 
és egyébként szerintem a termelői csoportokkal, az agráriummal senki nem állapodott 
meg róla - tehát egy zölddiktátumról beszélünk, itt a „megállapodás” szó használata is 
sértő egyébként ránk nézve. Azok, amik ebben megjelennek, döbbenetesek. Ugye, most 
már nem találkozunk olyan hatástanulmánnyal, amely alátámasztaná azokat az 
eszközöket, amelyeket alkalmazni kívánnak - szeretném hangsúlyozni, hogy azt 
gondolom, nincs a teremben olyan ember, aki a célokkal, hogy tegyünk a környezetünk 
fenntarthatósága érdekében, ne értene egyet -, aztán utána még ezt aláhúzták az 
erdőstratégiával, az európai erdőstratégiával, amit sikerült úgy megalkotni, hogy az 
égvilágon egyetlenegy erdészt nem kérdeztek meg, hogy ezt hogy kellene csinálni. 
Persze, nagyon jó, Magyarországon az erdőterületek aránya az elmúlt száz évben a 
duplájára emelkedett, de nem azért, mert akinek volt egy kis földje, az erdőt ültetett, 
merthogy legyen hol sétálnia a városi embernek, hanem azért, mert gazdasági érdeke 
is fűződött hozzá. Ugye, az erdőnek van három funkciója, lába, amelyből ha az egyik 
lábat kirúgjuk, akkor az a szék el fog dőlni, és most ennek vagyunk a szemtanúi, tehát 
ennyire szűklátókörűen hozzáállni ehhez a dologhoz, az több, mint ijesztő.  

Az inputanyagárakra tennék még egy gyors utalást. Én azt gondolom, hogy aki 
itt időt nyer, életet nyer, tehát előbb-utóbb akár a sertéspiacon, akár más piacokon 
bizonyára rendeződni fognak az árak, mert nyilvánvalóan nem lesz olyan, hogy a 
végsőkig önköltség alatt kell hogy termeljünk. Ebben szerintem minden eszközt meg 
kell ragadni ahhoz, hogy életben tartsuk a kapacitásainkat, mert a későbbiekben ez egy 
óriási fegyvertény lehet majd.  

Az utolsó gondolat provokatív lesz, és ebben én is kérnék majd választ a 
bizottság ellenzéki képviselőitől. Hódmezővásárhelyi polgármesterként Márki-Zay 
Péter a földadó bevezetését terjesztette a közgyűlés elé. Én nagyon kíváncsi lennék, 
hogy hogyan reagálnak a tisztelt képviselőtársak a közös miniszterelnök-jelöltjüknek 
erre a remek ötletére, mert nyilvánvaló, hogy ha ezt polgármesterként megtette, akkor 
nem hiszem, hogy miniszterelnökként nagyon megijedne egy ilyen felvetéstől. 
Tervezik-e az agrártermelők megsarcolását majd a reményeim szerint nem 
bekövetkező kormányzásuk idején? Köszönöm.  
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ELNÖK: Miközben mi a legkisebb adózási mértéken fáradozunk, hogy a 
mezőgazdaság vonzóképessége minél nagyobb legyen, hogy az agrárutánpótlást és a 
vidék megtartó képességét minél jobban elősegítsük - de hát ez meg a mi programunk. 

Van-e további kérdés, észrevétel? (Magyar Zoltán jelzésére:) Magyar Zoltánnak 
a miniszter úr válasza után adok újra lehetőséget majd a második körben. Ha első körös 
hozzászólási igény nincs (Senki nem jelentkezik.), akkor a miniszter úrnak adnék 
lehetőséget, hogy válaszoljon az eddig elhangzottakra.  

Dr. Nagy István válaszai, reflexiói 

DR. NAGY ISTVÁN agrárminiszter: Köszönöm szépen. Steinmetz 
képviselőtársam kérdésére, az inputanyagár-emelést és az egész gazdaságot 
körbelengő kérdések kapcsán azt tudom mondani, hogy az elmúlt időszakban a gáz-, 
energia- és műtrágyapiacon bekövetkezett hazai és európai extrém szintű 
áremelkedések hatása, be kell vallani, súlyos a mezőgazdasági termelésre. A műtrágyák 
legfontosabb alapanyagának számító ammónia ára két és fél-háromszorosára, a földgáz 
ára ötszörösére, a villamos energia ára pedig háromszorosára emelkedett ’20 júliusától 
’21 októberéig. Ez nagyon komoly teher. 

Brüsszelben eddig két javaslatot tettünk a helyzet kezelésére. Felszólítottuk az 
Európai Bizottságot, hogy hozzon olyan azonnali piaci intézkedéseket, amelyek 
megakadályozzák, hogy ez a válság még jobban elmélyüljön; hogy nyissa meg a 
mezőgazdasági válságokra képzett tartalékot, hogy gyorssegélyt lehessen nyújtani a 
gazdáknak, mi voltunk azok, akik felvetettük, hogy a krízisalapot tessék megnyitni, 
legyen EU-s forrás arra, hogy támogatást tudjunk adni a gazdáknak. A Bizottság egyik 
lépést sem tartotta időszerűnek, és elutasította mind a két javaslatot.  

Itthon minden lehetséges eszközzel támogatjuk az állattartókat és azon belül a 
sertéstartókat. Mintegy 4 milliárd forinttal megemeltük az idei állatjóléti támogatások 
keretét, támogatott hitelt nyújtunk a számukra, az Európában elsőként elindított 
krízisbiztosítási rendszerünk pedig elérhető a sertéstartók számára is. Emellett a 
minőségi hazai állomány állategészségügyi szintjének és versenyképességének 
megőrzése, javítása érdekében szigorított ellenőrzésnek vetjük alá az EU belső piacáról 
Magyarországra érkező hízóalapanyagot, tehát nagyon szigorú határellenőrzéseket 
kívánunk tenni az import megállítására.  

Sajnálatos, hogy az Európai Bizottság tevékenysége nem az energiaárak 
csökkentésére, hanem inkább azok növelésére irányul, és Timmermans alelnök úr azzal 
érvel, hogy a lakosság így legalább érzi, hogy mennyire fájó kérdés ez, és sokkal 
gyorsabban fog átállni a zöldenergiából származó lehetőségekre - természetesen a már 
megszokott megemelt árszinten. Az üzemanyag tekintetében a kormány az adózási 
eszközök révén mindent megtesz azért, hogy a lehető legalacsonyabban tartsa az 
üzemanyagárakat, az EU-ban egyedülálló módon csökkentette az üzemanyagok adóját.  

Ahol van beavatkozási lehetőség, ott a kormány beavatkozik. Magyarországon a 
legalacsonyabb a gáz és a villany lakossági ára. Ugyanilyen lehetőség az élelmiszerek 
fogyasztói ára tekintetében nem áll rendelkezésre európai uniós tagállamként.  

Szeretném jelezni azt is, hogy teljes közös fellépéssel ostromoljuk az Európai 
Bizottságot további lehetőségekért, hiszen a horvát miniszter asszonnyal közösen 
nyújtottunk be egy olyan kérelmet a Bizottság elnökének, amely arról szól, hogy 
legalább jogszabályi szinten tegye lehetővé, hogy nemzeti támogatásból, nemzeti 
forrásból tudjunk segítséget adni. Remélem, hogy a novemberi bizottsági ülésen 
legalább erre választ kapunk.  

Azt is kérjük, hogy tegye lehetővé, hosszabbítsa meg az Európai Bizottság, és 
emelje fel a támogatható keretet, amit a Covid-válság idején lehetett nyújtani a gazdák 
számára. Kérelmezzük tehát, hogy legalább június 30-áig, ha nem december 31-éig, de 
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június 30-áig hosszabbítsa meg azt a lehetőséget, azt a támogatási formát, amelyet a 
Covid-válság idején adhattunk a gazdálkodóknak, és emelje meg azokat a támogatási 
kereteket, hiszen azok természetszerűleg kimerültek a gazdáknál, amelyekből ezt a 
támogatást nyújthatjuk számukra.  

Minden eszközzel azon vagyunk tehát, hogy ezeket a lehetőségeket megadjuk. 
Olyan támogatáscsomagot készítünk a kormány elé, amely különböző támogatási 
formákat tartalmaz, amelyben természetesen ott van a gazdáknak a kamatmentes hitel 
lehetősége, valamint további olyan lehetőségek, amelyekkel a takarmányárak 
megnövekedésének és az energiaárak megnövekedésének a kompenzációját tudjuk 
támogatni.  

Osztóprogram, bekebelezés, mit tapasztalunk ez ügyben? - szólt a képviselő úr 
következő kérdése. Azt kell mondjam, hogy a közös osztatlan felszámolása egy - 
fogalmazhatok így - osztatlan siker a gazdatársadalomban. Nehéz helyzetbe kerültünk, 
mert szerettünk volna városról városra, megyéről megyére járni, olyan fórumokat 
összehívni, amelyeken ennek a gyakorlati kivitelezését meg tudtuk volna beszélni a 
gazdatársadalommal, de a Covid nem tette lehetővé, hogy ezeket a fórumokat 
megtartsuk. Ezért online formában került erre sor, kisfilmeket készítettünk, 
zöldvonalat hoztunk létre, tehát egy információs vonalat hoztunk létre, kiadványokat 
juttattunk el a sajtótermékeken keresztül, amelyekben gyakorlati lépésenként vezettük 
végig, hogy mit kell tegyen az a gazda, aki szeretné az osztatlan közös tulajdonát 
felszámolni. Azt kell mondjam, hogy a tapasztalatok jók, elindultak ezek az 
egyeztetések, és most pontosan abban a fázisban vagyunk, amikor mint egy 
építkezésnél az alapozás van, tehát most van az a folyamat, amikor egy-egy osztatlan 
közös tagban a gazdák egyezsége zajlik, amikor tehát egymásnak felajánlják, 
megtörténnek a megvásárlások, a megvételek, tehát pontosan az a háromhónapnyi 
időszak van, amikor a közös osztatlan tulajdonközössége egyezkedik egymással, és 
kialakulnak az új szerkezetek. Ez körülbelül három-hat hónap múlva lesz igazából 
látványos, amikor az első földhivatali 1/1-es bejegyzések megtörténnek, akkor lesznek 
ezek a folyamatok teljességgel láthatóak.  

Arra a kérdésre, hogy mennyi állami föld került értékesítésre, bevallom, nem 
készültem. A fejemben egy 300 ezer hektár körüli szám van, de engedje meg, hogy majd 
írásban tudjunk önnek egy pontos számmal válaszolni! Ha ezt a kérdést benyújtja 
hozzám, nagyon szívesen megválaszoljuk, hiszen a Nemzeti Földügyi Központból ki 
tudjuk kérni az azonnali, friss adatokat összesítve, és az ön rendelkezésére tudjuk 
bocsátani teljesen.  

Magyar Zoltán képviselőtársam kérdéseire: a sertéstartók problémái 
mindnyájunk számára ismertek, én magam is több egyeztetésen vettem részt, ahol a 
szövetségeikkel ültünk le tárgyalni, fogadtuk el a javaslataikat, próbáltuk tolmácsolni a 
javaslataikat, de önnek is azt tudom mondani, amit Steinmetz képviselőtársamnak, 
hogy az Európai Unió nem érzi még azt, hogy ez a helyzet kifejezetten veszélyes, és hogy 
nehéz helyzetet teremt. Ezért kell nekünk addig minden eszközzel nemzeti 
megoldásokat nyújtani, de mivel a közös agrárpolitika szabályozza a magyar 
mezőgazdaságot, ezért először azért kell küzdenünk, hogy legyen jogalapunk arra, hogy 
nemzeti beavatkozást tudjunk tenni. Most ennek a fázisában vagyunk, illetve annak a 
fázisában, hogy mindent elkövetünk azért, hogy ne legyen Magyarországra beérkező 
olyan sertés, amely a hazai sertéstartók pozícióját rontja. Láthatták, hogy megindult a 
sertéshúsfogyasztást ösztönző kampányunk is, hogy a lakossági fogyasztásra rá tudjuk 
irányítani a figyelmet; láthatják azt a kereskedelmi sikerünket, amelyet a kamarával 
közösen tudtunk elérni, hogy az Aldi vállalta azt, hogy csak magyar húst, magyar 
sertéshúst forgalmaz az üzleteiben, tehát minden… Őszinte leszek: az egyfilléresért is 
lehajolunk, a legkisebb megoldásért is lehajolunk azért, hogy segíteni tudjuk a 
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termelőket. Nagyon fontos tehát az, hogy tudjunk arra hivatkozni az Aldi példájából 
kiindulva a többi áruházlánc felé is, hogy tessék szíves lenni követni a jó példáját, és 
hogy aki lemarad, az nem trendi, az mindenképpen negatív vásárlói megítélésben kell 
hogy részesüljön. Ezt a vonalat visszük nagyon erősen, ezt is természetesen azon túl, 
hogy ennek a gazdatársadalomnak minden olyan kérdést illetően, amely a válságban 
és a nehézségben sújtja őket, igyekszünk segíteni, harcolunk azért, hogy legyen 
jogalapunk arra, hogy segítséget tudjunk számukra nyújtani.  

A zöldség-gyümölcs kérdésköre és természetesen amiben Magyarország 
nagyhatalom, a csemegekukorica és a zöldborsó kérdésköre. Érzékeljük a problémát, 
hiszen a klímaváltozás, az éghajlatváltozás ennek a termesztését egyre nehezebbé teszi, 
és egyre kevésbé volt jövedelmező a gazdák számára. Ugyanakkor a feldolgozóipar 
keményen befeszít, és nem akar árat emelni, mert úgy gondolja, hogy akkor a piaci 
pozíciói romlanak, mindenképpen a termelőt akarják nehéz helyzetbe hozni. A magyar 
kormány a maga támogatási eszközeivel igyekszik a termelők segítésére lenni, de 
bevallom, nehéz szívvel döntünk arról, hogy a területalapú támogatásokat vagy a 
termeléshez kötött támogatásokat megemeljük. Meg fogjuk emelni, de nem tartom 
igazságosnak. Minimum akkor lenne igazságos, ha a feldolgozóiparral lehetne egy 
olyan konszenzust kötni, hogy ők is hoznak áldozatot, és emelik a felvásárlási árakat, 
mert ez volna a minimum, amit meg kellene tenniük. Mert egyébként nyugodtan meg 
lehetne azt tenni, csak egyszerűen nem lehet a termelést és a fogyasztókat ilyen 
kockázatnak kitenni, hogy azt mondják a termelők, hogy termelje az, akinek megéri, és 
akkor majd nézzük meg, hogy a feldolgozóipar mit fog feldolgozni. Mert, valljuk be, 
most mi történik? A feldolgozóipar helyett a magyar kormánynak kell a támogatásokat 
a gazdák zsebébe tenni, és ez mégiscsak egy piaci tevékenység. Én azt gondolom, hogy 
ha a feldolgozóipar fel akarja vásárolni azt a kiváló minőségű zöldborsót, amely 
szükséges ahhoz, hogy a piaci igényeket ki tudja elégíteni, akkor bizony megfontolásra 
javaslom számára azt, hogy gondolja át a felvásárlási árait. A magyar kormány a maga 
támogatási intézkedéseivel természetesen emelni fogja a termeléshez kötött 
támogatások mértékét, de azt is meg kell mondanom, hogy az összeg egy büdzsében 
van, valahonnan el kell venni azt az összeget, amit a zöldborsótermesztésre fogunk 
adni. Ezért kérem a feldolgozókat, hogy fontolják meg azt, hogy segítsenek, és legalább 
osszuk meg ennek a költségeit egymás között - és akkor máris mindenki nyertese lehet 
ennek a folyamatnak.  

Az öntözött területek arányait illetően itt azért enyhén szólva csúsztatás van, 
kedves képviselőtársam, és akkor az ígéretek kapcsán idézzük fel a mondatokat - mert 
vannak tételmondatok. A tételmondatok úgy szóltak, hogy arra a 87,5 ezer hektár 
öntözött területre, ami Magyarországon volt, amikor ezt a programot meghirdettük, azt 
mondtuk, hogy tarthatatlan, ezért azt ígértük, hogy a ’22-es választásig, a ciklus végéig 
megduplázzuk az öntözött területek számát, majd veszünk egy nagy levegőt, és ’30-ig a 
megduplázottat is megduplázzuk, hogy ’30-ig elérjük a 400 ezer hektárt. Mindig is ez 
volt a korrekt és konkrét dolog, hiszen a kamara és a MAGOSZ felmérései pontosan egy 
400 ezer hektárnyi öntözhető területet tártak fel, hogy hol van olyan gazdaigény és hol 
van olyan terület, amely az igénnyel összhangban öntözhetővé tud válni, és ezért 
mertük vállalni ezt a lépést.  

A kormányzat szándékát mutatja az az egymilliárdos elköteleződés, hogy 
egymilliárd eurót terveztünk be az RRF-be azért, hogy ezeket a fejlesztéseinket meg 
tudjuk valósítani, hogy egy nagy lépéssel tudjunk előre menni. Az Európai Unió a 
környezetre veszélyesnek és a jövő generációja szempontjából aggályosnak ítéli az 
öntözést, és a versenyképesség olyan megváltoztatásának ítéli az öntözést, hogy 
egyáltalán nem támogatja, és ez volt az első, amit kihúzott a támogatható programok 
közül. De mi nem adjuk ezt fel, hiszen Magyarország területére kevesebb víz érkezik, 
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mint amit magunkból kibocsátunk, ezért erkölcsi jogunk, de fogalmazhatnék 
erősebben: erkölcsi kötelességünk ennek a különbözetnek a felfogása, megőrzése, 
tárolása és felhasználása, és minden energiánkat arra fordítjuk, hogy a már meglévő, 
egykori öntözési nyomvonalainkat, harmadlagos öntözési műveinket fel tudjuk újítani, 
alkalmassá tegyük arra, hogy öntözésre használhatóak lehessenek.  

Nagyon meggyőző számomra annak a több mint hetven öntözési közösségnek a 
megalakulása az elmúlt időszakban, amelyek bejelentkeztek, amelyek öntözni 
szeretnének. Ez nagyon nagy erő, nagyon nagy tett annak fényében, hogy milyen nehéz 
a gazdákat közös együttműködésre bírni, és az, hogy az öntözés területén összefogás 
van, az egy fantasztikus dolog. Én azt gondolom, hogy az, ahogy kezdődik az öntözéses 
gazdálkodásról szóló törvényünk, hogy az öntözés közérdek, az mára Magyarországon 
mindenki számára egyértelmű; és szerintem az az erőfeszítés is az, amely itt látszik, 
amelyet teszünk, és az az eredményesség is, hogy gyakorlatilag itt tartunk, lassan a 
300 ezer hektárnál.  

Azt, hogy a zöldség ott rohad a földeken, a lehető leghatározottabban szeretném 
visszautasítani. Egyetlenegy újságcikk szólt erről, egy olyan tevékenységről, ahol a 
gazda nem akart együttműködni, nem volt semmilyen termelői együttműködés része, 
és egyszerűen annak az elkeseredése olvasható egy bizonyos lapban, amelyet aztán 
mindenki felkapott, és azt próbálják bizonyos politikai erők ezáltal bizonyítani, hogy 
na, Magyarországon aztán a zöldségtermesztéssel óriási probléma van, és hogy itt csak 
import van, és sehol semmi hazai. El kell mondjam önöknek, a Nébih által vizsgált 
polctükörnek, az áruházakban az összhazai élelmiszer aránya vizsgálatának az 
eredménye a következő volt: pont a zöldség-gyümölcs mennyisége nőtt 10 százalékkal 
a polctükrök felmérései alapján, tehát növekszik az üzletekben a hazai zöldség és 
gyümölcs mennyisége. És tudják, hogy miért? Mert végre megértik a gazdák, hogy 
olyan nincsen, hogy van ötven gyümölcsfám, és akkor én hőbörgök, hogy azt hogy 
tudom eladni. Termelői együttműködések kellenek, és kiválóan, egyre inkább azt kell 
mondanom, hogy kiválóan működnek azok a TÉSZ-ek, amelyek az alapanyagból 
terméket készítenek. Olyan szakmai tevékenység zajlik most már a fajtakiválasztásban, 
a termesztéstechnológiában, a feldolgozásban, a csomagolástechnikában, amelyben 
szerintem óriási a fejlődés az elmúlt öt esztendőben, ez látszik meg a polctükörben. És 
nemhogy probléma van, hanem egyszerűen arról szól a magyar zöldség-gyümölcs 
ágazat elmúlt időszaka, hogy hogyan tud a boltban új felületeket nyitni.  

Egy tény, és erről beszélnünk kell: a fogyasztói igények megváltozása nemcsak 
idényben teszi szükségessé bizonyos zöldségek és gyümölcsök polcon tartását, hanem 
idénytől függetlenül, és bizony van olyan időszak, amikor Magyarországon nem tud 
olyan termék a polcon lenni, amelyet oda tudunk tenni. Nagyon nehéz kajszibarackot 
márciusban a polcra tenni, viszont az emberek - sajnos - igénylik, ezért hozni kell az 
észak-afrikai vagy a marokkói kajszibarackot, mert már akkor az emberek megeszik. A 
probléma ott szokott lenni, amikor egy termelés végéből származó akciós termék, 
amely mondjuk Marokkóban a termés utolsó szakaszában van, akciósan bekerül az 
európai piacra, miközben már az itthoni termés is megérett, és a kettő összeérik. Ez 
okoz egy egy-kéthetes negatívumot. A dinnyénél ugyanez a folyamat érik össze mindig, 
hogy az import vége, ami már más országokban akciós termék, és szabadulnak tőle, és 
ezért olcsó áron meg lehet venni, és a mi kezdő termékünk összeér, de ez általában egy 
kéthetes szakasz. Ez tehát ilyenkor mindig zavart okoz, de ezt kormányzati eszközökkel 
megállítani, amikor szabadpiac van, nagyon nehéz dolog. Egy dolog van: hogy a 
termelői együttműködéseket a pályázatainkban is és minden egyéb támogatási 
struktúránkban is mindig magasabb pontszámmal díjazzuk, és magasabb intenzitással 
díjazzuk, hogy ez mindenképpen meg tudjon lenni.  
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A munkaerőhiány kérdése az egész mezőgazdaságot sújtja. Azt kell mondanom, 
hogy minden olyan pályázatunk, amely precíziósról szól, pontosan a munkaerő 
kiváltását tudja segíteni, hogy hogyan tudunk egyrészt munkaerőt kiváltani, másrészt 
hogy tudunk a környezetünkkel szemben olyan technológiát alkalmazni, amely kíméli 
a környezetet, amely kevesebb vegyszert tud kijuttatni, amely kíméletesebb művelési 
módot tud alkalmazni a területen, hogy a víz megőrzése, a tápanyag, illetve a 
mikroorganizmusok számának a megőrzése a talajban minél inkább meglegyen, tehát 
a technológiával tudjuk oldani és csökkenteni azt a feszültséget, amely a 
munkaerőhiány kapcsán megjelenik. Ez nyilván egy nagyon komoly kihívás lesz az 
elkövetkező időben is, a jó hír viszont az, hogy az egyetem átalakulása, a MATE 
létrejötte, már annak a híre is, hogy más agrárképzést szeretnénk, több mint 
24 százalékos hajlandóságnövekedést, felvételi növekedést eredményezett az agrár-
felsőoktatásban. A megújuló agrárszakképzésünk iránt - amely öt centrumban 55 
intézményben és 57 oktatási helyszínen zajlik Magyarországon, és mi vagyunk a 
második legnagyobb ilyen intézményfenntartók középiskolai szinten - szintén 
növekszik a gyerekek érdeklődése. A környezetgazdálkodásban, vízgazdálkodásban 
lévő szakokon 60 százalékos növekedés volt a fiatalok körében. Tehát nagy az 
érdeklődés a megújuló magyar agrárium iránt, és ez egy jó üzenet és jó hír számunkra, 
hogy a fiatalok értik, hogy nagy kihívás van, nagy kihívás rejtezik az agráriumban, de 
nagy lehetőségek is vannak. A fiatalok szeretik az ilyen kihívásokat, és nagyon örülök, 
hogy értik és érzik azt, hogy itt van szerepük és van keresnivalójuk.  

Font Sándor képviselőtársamnak szeretném mondani, hogy nyitva van már az 
AKG-pályázat, adni kell be a gazdáknak; szűk hónapjuk van még hátra, mert november 
25-éig lehet beadni ezeket a pályázatokat. Háromszor több forrás jut most az AKG-
támogatásokra, aki szabályos, érvényes pályázattal rukkol elő, az jó esetben nyerni is 
fog. Még egy jó hírem van: az AKG-összegek, támogatási összegek 47 százalékkal 
tudnak nőni, tehát az egyedi összegek, támogatásösszegek 47 százalékkal tudnak nőni, 
az ÖKO támogatások összege pedig 74 százalékkal. Ebből is látszik, hogy szeretnénk 
kielégíteni minden igényt, ösztönözni szeretnénk a gazdákat arra, hogy 
környezetkímélő technológiákat alkalmazzanak, és ezt jutalmazni is szeretnénk, tehát 
meg is fizetjük, hogy így döntsenek.  

Miért három év? Nagyon fontos kérdés volt ez, emlékeznek rá, volt, amikor a 
különböző átállások miatt egy esztendő kimaradt, és ez bizony érzékenyen érintette a 
gazdákat. És mivel itt pontosan a megelőző időszakban két AKG-nk futott 
párhuzamosan elcsúsztatott határidővel, ezért ez a három év pontosan egalizálja, 
egyenesbe hozza a különböző AKG-pályázatokat. Ez az egyik oka, hogy miért három év. 
A másik oka pedig az, hogy Magyarországnak is teljesítenie kell a Green Dealben, a 
zöldmegállapodásban megfogalmazott számokat, a 40 százalékos zöldforrás 
kérdéskörét. Első tétel. A második tétel az, hogy az eco-scheme megállapodást, tehát 
az agrárökológiai megállapodást, annak a szintjét, ami 25 százalékban lett elfogadva, 
szintén teljesítenünk kell. És azért mérlegelünk, és azért három év, hogy próbáljuk 
belőni azt az igényt és azt a forrásmennyiséget, hogy melyik zöldigényt tudjuk 
kielégíteni az AKG és ÖKO programban, és hogyan tudjuk kielégíteni az eco-scheme-
ben előírt 25 százalékos mértéket, tehát hogy tudjuk a gazdákat kapacitálni arra a 
legószerű építményre, amikor majd az I. pillérben az alap-földtámogatásokra lehet a 
különböző legókockákkal felépíteni a különböző kiegészítő támogatásokat, de ennek 
25 százaléknak kell lennie. Ma már, ugye, az az új közös agrárpolitikában az újítás, hogy 
a zöldítést és a SAPS-forrást összevonták, tehát mindenképpen azt kívánják, hogy tenni 
kell azért, minőségi megújítást kell tennünk azért, hogy új eredményeket tudjunk 
elérni. Nem lehet tehát csak a régit megőrizni, hanem mindenképpen tenni kell azért, 
hogy teremtett világunk minőségét jobbá tudjuk tenni, és így épülnek fel sorra ezek a 
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dolgok. Tehát azért három év, hogy lehetőséget tudjunk adni a gazdáknak arra, hogy 
ne legyen évvesztés ebben a körben.  

Rugalmassá tettük a pályázatot, tehát aki most belép, akinek most földterülete 
van, és belép, bármikor büntetlenül ki is szállhat belőle. Miért volt ez fontos? Azért volt 
fontos, mert lejárnak bizonyos haszonbérletek, és nem szeretnénk, hogy ott akkor a 
gazdák elveszítsék az AKG-jogosultságukat. Tehát nem lesz büntetés azért, hogyha 
kiszállnak belőle. Ezeket mind-mind alapul vettük, és nagyon széles körű 
egyeztetéseket hívtunk életre és hoztunk létre azért, hogy az AKG- és az ÖKO 
pályázatok eredményesek legyenek, és betöltsék azt a szerepet, hogy egy környezeti 
megújulást és egy minőségmegóvást tudjunk elérni.  

Az öntözésről beszéltem már korábban. Ez bizony egy nehéz történet, és 
érthetetlen is, hogy az Európai Unió miért tiltakozik ennyire. Azt gondolom, hogy van 
ebben egy nagyon komoly gazdasági szándék is: nem szeretnék azt, hogy mondjuk 
Magyarország versenyképessége vagy a magyar gazdák versenyképessége javuljon, 
tehát őrzik azokat a pozíciókat, amelyeket ők elértek. Mi nyilván alkalmazkodunk 
ezekhez a kérdéskörökhöz, és mindent elkövetünk azért, hogy egy 
szabályozórendszerrel olyan olcsón tudjuk a vizet biztosítani a gazdák számára, és 
olyan jogi környezetben, hogy azt minél többen minél egyszerűbben és gyorsabban 
igénybe tudják venni.  

Az osztatlan közös felszámolásával kapcsolatosan Fazekas miniszter úr számára 
hadd mondjam el azt - ugyanaz a válaszom, mint megelőzőleg képviselőtársaimnak volt 
-, hogy most zajlik a folyamat, most zajlanak az egyezkedések, most zajlanak azok a 
bekebelezési folyamatok, amelyeket egy-egy táblán belül az érintett gazdák egymással 
folytatnak, és amikor ennek az egyezségnek vége van, akkor tudnak napvilágra jönni, 
akkor lesznek a bejegyzések, akkor tudjuk azt mondani, hogy százezer hektáron, 
kétszázezer hektáron, ötszázezer hektáron már túl vagyunk a közös osztatlan 
felszámolásában. De a gazdák visszajelzése alapján jó ütemben halad a folyamat.  

Azzal kapcsolatosan, amit a miniszter úr felvetett, azzal a támogatással 
kapcsolatosan egy ilyen feltétel van: hogy 150 fának vagy annál többnek kell lenni per 
hektár, per gyepterület, és hogyha 151 fa van egy hektáron, akkor már jár neki - ezt a 
feltételt kell biztosítsák. Ezt le is fogjuk kontrollálni, megbeszéljünk az érintett féllel, és 
akkor ez ügyben, remélem, kedvező választ (Dr. Fazekas Sándor: 35 hektár van neki, 
35 hektár.) fogunk tudni adni, szerintem ez nem fog semmilyen gondot okozni.  

Győrffy Balázs elnök úrnak hadd mondjam azt, hogy valóban igaz, sorsfordító 
döntések születtek az elmúlt időszakban, és én is szeretném megköszönni mindnyájuk 
előtt az Agrárminisztérium nevében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara munkáját. 
Mert az, hogy egyben tudtunk dolgozni, hogy a gazdák érdekérvényesítő képességét 
képes volt megjeleníteni, hogy olyan javaslatokkal állt elő a kamara, amelyek nyilván 
segítették a minisztérium törvényalkotási tevékenységét, hogy olyan döntéseket 
tudjunk hozni, amelyeket a gazdák vártak, amelyek a gazdák elvárásainak megfelelőek 
voltak, és amelyek segítették azt, hogy ma az agrár- és élelmiszeripar stratégiai ágazattá 
tudott lenni, ez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara nélkül nem ment volna. Úgyhogy, 
elnök úr, hálásan köszönöm, mert nagy segítség volt. És valóban úgy van, a 
80 százalékos társfinanszírozásnak a kérdésében, a családi adózásról szóló új adózási 
rendeletnek a megalkotásában a kamara és a MAGOSZ óriási szerepet vitt, amiért 
végtelenül hálásak vagyunk. Az osztatlan közös tulajdonforma kérdéskörében is 
mennyi egyeztetésen vettünk részt közösen, és mennyiszer tartottunk, amíg lehetett, 
olyan fórumokat, amelyekre a gazdákat hívtuk! De nyugodtan mondhatnám az 
öntözésnek a kérdéskörét is, hiszen elkészült az a felmérés, amelynek az alapján 
biztosan tudjuk mondani, hogy mintegy 400 ezer hektárnyi igény van az öntözésre, 
amellyel egyébként pont azt a 8 százalékos öntözött-terület-nagyságot tudjuk elérni, 
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ami az európai uniós átlag, tehát Magyarországon is minden adott ehhez, hogy ezt meg 
tudjuk tenni. És hogyha ez megvan, akkor nézzük meg, hogy a szántóföldi 
zöldségtermesztésünkben mekkora előrelépés tud lenni, hogy hogyan illeszkedik 
puzzle-darabonként, hogy épül fel az egész agrár- és élelmiszeripar, hiszen most a 
vidékfejlesztési forrásokból a beruházási igényeket oda tudjuk adni, a hűtőházak, a 
feldolgozó üzemek, az élelmiszeripar tud fejlődni. Mire ezek mennek, addigra pedig az 
öntözési lehetőségeket is kiépítjük, tehát a termelési hátteret is maximálisan biztosítani 
tudjuk hozzá. Ez egy fantasztikus jó dolog.  

Márki-Zay Péterrel és az ő remek földadójavaslatával kapcsolatosan pedig azt 
mondom, hogy jó, hogy előjönnek ezzel a javaslattal, mert legalább a választópolgárok 
és a gazdák tudnak választani, mert van alternatíva - jó döntést kívánunk mindenkinek! 
-, és így mindenki tudja azt, hogy a nagy szavak szintjén ki hogy is áll ahhoz, hogy 
Magyarországon a gazdáknak termelniük kell, hogy milyen nehéz helyzetben vannak, 
hogy egy-egy Covid-járvány idején az élelmiszer-önrendelkezésünk mennyire 
nemzetbiztonsági kérdés is. Azt gondolom, a polgármester úr ezt a javaslatát remek 
ütemérzékkel tette meg; akkor, amikor a leginkább támogatásra van szükségük a 
gazdáknak, akkor még egy földadó éppen kiválóan jön. De jó, hogy előjött ezzel a 
javaslattal, mert legalább lehet választani, mindenki eldöntheti, hogy kinek hisz, és 
milyen intézkedéseket szeretne látni a jövőben. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.  

További kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az alelnök úr jelezte már, hogy második körben is 
hozzá szeretne szólni. Magyar Zoltánnak adok szót.  

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Tényleg csak 

mert meg lettem itt szólítva. Nagyon bájos, hogy ilyen türelmetlenek kormánypárti 
képviselőtársaim, és nem várják meg, amíg az ellenzéki programból kormányprogram 
lesz áprilisban, hanem már most kíváncsiak a részletekre. Természetesen van 
agrárprogram, és van vidékfejlesztési program is, amely hamarosan társadalmi vitára 
lesz bocsátva, így lesz módjuk megismerni, kiemelten foglalkozik az öntözés 
kérdéskörével. Az is nagyon aranyos, hogy aggódnak az együttműködés nehézségei 
miatt. Valóban, ha több párt igyekszik a saját nézőpontját összecsiszolni, ott akadnak 
viták, de túl vagyunk rajta, és, mondom, kiemelt helyen szerepel az öntözésfejlesztés. 
Illetve földadót természetesen nem tartalmaz ez a javaslat, és fel sem merült annak a 
lehetősége. Csak ezt akartam elmondani. (Közbeszólások. - Dr. Apáti István 
megérkezik az ülésre.) 

 
ELNÖK: Igen, hát önöktől nem merül fel, de majd egy miniszterelnök-jelölt 

fejében esetleg igen. Én csak megkérdezném, ha most már szakmapolitikát is lehet 
folytatni, mert legtöbbször ezt tesszük a Mezőgazdasági bizottságban, hogy önök hány 
százezer hektár öntözhető felületet prognosztizálnának.  

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Na, hát ellenzékmeghallgatás 

sem… (Dr. Steinmetz Ádám: Legyen napirendi pont!) Igen, igen, ez jó ötlet 
képviselőtársamtól, hogy akkor egy napirendi pontot fel lehetne vetni, elnök úr, egy 
ilyen lehetőséget, hogy legyen ellenzékmeghallgatás mondjuk itt a bizottság következő 
napirendjében. Még egyszer mondom: társadalmi vita lesz hamarosan, úgyhogy az 
elnök úrnak egy kis türelmét szeretném még kérni. Néhány héten belül minden ilyen 
kérdésre válaszolunk. 
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ELNÖK: Azt hittem, legalább a szakpolitikusoknak van véleményük arról, hogy 
mi lenne az ideális, ha nem elégséges az a lépték, amit a miniszter úr itt említett, hogy 
a közel százezer hektár duplázása, majd egy következő ciklusban pedig annak is a 
duplázása, és ezt nem tartotta elégségesnek a felszólalásában az alelnök úr. Én csak 
ezért mertem megérdeklődni, hogy akkor mennyi lenne az elégséges, de ezt a kérdést 
most még magukba zárták.  

Tartok tőle, hogy önöknek lesz még egy feladatuk, hogyha itt ilyen programokat 
készítenek majd, akkor esetleg az önök harcos európai uniós képviselőivel - látok a 
Momentumnál két harcos menyecskét rendkívül aktívak, minimum a Facebook 
felületén, nem tudom, a földek hétköznapi művelői, ennek a területén is ilyen aktívak-
e -, hogy amit a miniszter úr megemlített, hogy még addig sem sikerült egyezségre jutni 
az EU-val, hogy legalább a tagországok saját költségvetésük terhére próbáljanak 
beavatkozni a nagyobb mezőgazdasági válság elkerülése érdekében. Mert látjuk, hogy 
az energiaárak hogyan alakultak, hogyan alakulnak a műtrágyaárak, ami itt 
konkretizálódott - és akkor ezt vigyük gyorsan végig, mert szakbizottságban vagyunk, 
nyilvánvaló, hogy ha ezek az árak nem kerülnek kompenzálásra például a klasszikus 
műtrágya esetében, akkor itt a hektáronkénti termésmennyiség csökkenése fog 
bekövetkezni, tehát ezt egyszer látjuk, ugye, ezt magunk között nem is kell nagyon 
ragozni, ez evidencia lesz -, és közben azt látjuk, hogy a többi ár, a termeléshez 
szükséges dolgok ára pedig növekszik. Tehát lesz egy csökkenés a hektáronkénti 
termésátlagban, ami az alapvető élelmiszerek alapanyagát kellene hogy biztosítsa, és 
közben lesz a termeléshez szükséges különféle költségek drasztikus növekedése.  

Na most, akkor ebből mi fog következni? Hogy leegyszerűsítsük: élelmiszerár-
növekedés. És mit hallunk önöktől meg az EU-tól? Hogy Magyarországon nagy a 
szegénység meg a mélyszegénység, meg hogy a szociálisan elesettekről nem egészen jól 
gondoskodunk, és erre többet kellene fordítani, mert a szegénységben és a 
mélyszegénységben élőknek - önök szokták ezeket az adatokat előszedni, én csak azért 
ismétlem meg - rendkívül nagy kiadást jelenti a napi élelmiszer-szükségletük 
biztosítása. Most akkor mi is fog történni az előbb említett jelenség trivialitása miatt? 
Egy csökkenő átlagtermés-mennyiség, növekvő inputanyagárak, élelmiszerár-
emelkedés. És akkor hogyan kezeljük a szociálisan elesettek, mélyszegénységben élők 
napi élelmiszer-szükségletét? Költői a kérdés mind az EU felé, mert a miniszter úr erre 
tett utalást, hogy ezt a kis apró problémát még nem dolgozták fel, de el tudom róluk 
képzelni, hogy amikor majd ennek következményei lesznek az élelmiszerár-
emelkedésben, és netán statisztikailag tényleg kimutatható lesz, hogy most a 
mélyszegénységben élőknek még nagyobb terhet jelent a napi szükségleteik 
előteremtése és ennek a kiadásnak a fedezése, akkor majd előírja nekünk, mármint az 
adott tagországnak például, hogy azonnal avatkozzunk be, mert ez nem EU-konform, 
mi megsértettük ezt meg ezt, és nem tudom, hányféle alapvető emberi jogot és 
jogszabályt.  

Úgyhogy ha kérhetem képviselőtársamat, az ilyen irányú gondolataikat is vessék 
már fel, amikor majd formálják ezeket az elképzeléseket, hogyha most itt a konkrét, 
netán az öntözésre vonatkozó kérdéskörben csak a kritikát sikerült meghallani, hogy 
az nem elég, amit a miniszter úr az öntözhető felületek területén mondott - ez rendben 
van, tehát nem elég -, de hogy mennyi lenne az elég, arra már nem kaptunk választ, és 
hogy esetleg az általam felvetett problémát hogyan próbálják kezelni netán az önök 
rutinos képviselőin keresztül, akiknek, látom, rendkívül jó a kapcsolata a baloldali és 
most domináns európai uniós erőkkel, akkor ott legyenek szívesek ezt házon belül is 
majd valahogy felvetni!  

Kérdezem, hogy van-e további kérdés, észrevétel a bizottság tagjai részéről. 
(Jelzésre:) Igen, Steinmetz Ádám képviselőtársam! 
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DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm, elnök úr, és én szeretnék elnézést 

kérni elsősorban a miniszter úrtól és a hallgatóságtól, mert ez a bizottság egyébként 
szakmai alapon működik, szeretném elmondani, most kicsit lesüllyedtünk a politikai 
színtérre, ami, én gondolom, méltatlan. De maradva a napirendi pontnál, ami Nagy 
István miniszter úr meghallgatása, én nyitott vagyok egy ellenzékmeghallgatásra is, 
annál is inkább, mert három és fél éve vagyok a bizottság tagja, és soha senki nem volt 
kíváncsi a véleményünkre eddig, de úgy néz ki, hogy jönnek a választások, és nyilván 
felértékelődtek a mi gondolataink is. Szívesen a nyilvánosság elé tárjuk majd egy másik 
alkalommal azokat.  

Örülök a válaszoknak, és visszatérve még egyszer a gázolaj- és a műtrágyaárakra, 
nem is említettem, hogy természetesen zömében a szárítók is földgázzal vannak 
működtetve, tehát ott még direktben a földgázár is belejátszik ebbe a kérdésbe.  

Mondta a miniszter úr, hogy az Európai Uniónál két javaslata is volt a tárcának, 
azokat lesöpörték - ezt sajnálattal hallom -, de a magyar kormánynak van mozgástere, 
például az üzemanyagok a duplájába kerülnek az adótartalom miatt, mint mondjuk 
amennyi a világpiaci ára. Ez ügyben javaslatot tenne-e az adók mérséklésére?  

A miniszter úr említette, hogy a gazdatársadalomnak címzetten lenne esetleg 
más támogatási forma, úgymond, ha jól emlékszem, azt mondta, a ”kompenzáció” szót 
használta. Ennek a részleteiről esetleg tudunk-e valamit, nem megfeledkezve arról, 
hogy sajnálatos módon itt a szállítási költségek miatt is valószínűleg meg fognak 
drágulni az élelmiszerárak, és ez egy inflációt és egy általános drágulást indít el. 

 
ELNÖK: Erről beszélünk! 
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Én tehát örülök, hogyha a gazdatársadalom 

más forrásból esetleg kárpótlást kap, de lehet, hogy sokkal korrektebb és 
tisztességesebb lenne, hogyha az üzemanyagárat mérsékelendő a kormány ilyen 
javaslatokat becsatornázna, illetőleg hogyha általánosságban lenne kezelve ez a kérdés.  

Úgyhogy csak annyi az elmondott válaszokhoz - természetesen amire nem tudott 
választ adni, azt beadom írásban, és köszönöm szépen a lehetőséget -, hogy egy picit 
pontosításra sportnyelven visszadobnám a labdát, hogyha megengedi, a miniszter 
úrnak, hogy van-e konkrét elképzelés arra, hogy a gazdatársadalom mivel 
kompenzálható, milyen jogcímen, és tényleg majd a kormányülésen esetleg ön 
támogatja-e azt, hogy az üzemanyagárak befagyasztásával, illetőleg az adótartalom 
csökkentésével mihamarabbi változást tudjunk elérni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Azt vissza szeretném utasítani, hogy három és fél évig a Mezőgazdasági 

bizottság nem volt kíváncsi az ellenzék véleményére. Nem akarok azzal példálózni, 
hogy az összes indítványukat megtárgyaltuk - azt nem állítom, hogy el is fogadtuk 
azokat, de megtárgyaltuk -, tehát önök kifejtették a véleményüket, csak az nem egyezett 
a miénkkel. De amikor konkrét szakmai kérdéssel fordult hozzám a képviselő úr netán 
a sokat vitatott szőlőfelvásárlás, -feldolgozás, közösségi feldolgozás területén, akkor 
magam voltam az, aki kezdeményeztem a Tokajban most már három éve működő 
közösségi szőlőfeldolgozás rendszere alapadatainak az elkérését, amit 
közrebocsátottam, hogy ez legyen tapasztalati adat, mert a képviselő úr ezen a területen 
eléggé aktív szokott lenni. A Szőlő-, bor-, pálinka albizottságban nem volt olyan kérdés, 
amit a képviselő úr előterjesztett, ls amire kíváncsi volt, legyen az export, import, 
árérték és minden egyéb adat, és, ugye, novemberben tervezzük, már lerögzített 
időpont van, amikor kihelyezett bizottsági ülésünk lesz Tokajban pontosan az ön 
kérésének megfelelően a közösségi szőlőfeldolgozás hároméves tapasztalata és annak 
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a gazdaboltnak a működtetése kapcsán, amelyet szintén közösségi erővel működtetnek, 
és ott az inputanyagok, a növényvédő szerek és a növénykondicionáló szerek közös 
beszerzése történik meg információink szerint. Ennek a részletes megvitatása és 
terepbejárása fog megtörténni azon a kétnapos kihelyezett bizottsági ülésen.  

Én csak erre az apró mondatára szerettem volna reflektálni, hogy ez az állítás 
nem igaz. Én tényszerűen mondtam, hogy amiben önök itt hozzászóltak és kritizáltak, 
azt könnyen meg lehet tenni, de amikor megkérdezem én, hogy rendben van, hogy ön 
ezt kritizálja, de mennyi lenne az ön által elképzelt helyes mérőszám, azt nem tárták 
egyelőre ide elénk, és ezt is tényszerűen megállapítottam.  

Elnézést, hogy ezt a bátorságot azért vesszük magunknak, amikor a 
Mezőgazdasági bizottságban vagyunk, és döntő többségében szakmai kérdésekről 
beszélünk, de tisztázzuk, ez is politika, ez agrárpolitika, és mivel elég régóta ülünk itt 
néhányan a bizottságban, mi pontosan tudjuk, hogy amikor, nevesítem, a 
szocialistáknak egész komoly, az ő értékrendjük szerinti agrárképviselőik voltak, akár 
Gőgös Zoltán, ők értettek ahhoz, amit ők akartak - az más dolog, hogy köztünk esetleg 
értékrendbeli különbség volt -, de akkor is kőkemény politikai, agrárpolitikai vitákat 
bonyolítottunk le. És én nem is gondolnám, hogy ezektől az agrárpolitikai vitáktól 
nekünk mentesítenünk kellene a bizottságot. Nem szeretem, amikor kvázi 
nagypolitikai vagy világpolitikai eseményeket gyűrűztetnek be, ez tényleg nem volt 
jellemző a bizottságunkra; megtiltani nem tilthatnám meg, mert a képviselőknek ez a 
jogosultságuk megvan, de én örülök neki, hogy ebben a mederben és rendben tudtam 
eddig tartani a bizottsági ülést, és hogy önök ehhez partnerek voltak, ezt is el kell hogy 
mondjam, és sokszor az itteni bizottsági ülés után folyosói beszélgetésben tisztáztuk, 
hogy az egyes hozzászólók mit gondoltak azzal a mondattal, és mit gondoltunk mi az 
esetleges viszonválaszunkkal, és ez rendszerint egy békéltető vagy békésebb hangnemű 
beszélgetés volt, én legalábbis így éreztem ezt mindeddig.  

(Jelzésre:) Apáti Istvánnak adok szót.  
 
DR. APÁTI ISTVÁN (független): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Úr! 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Jelenlévők! Először is engedjék meg, hogy itt jelezzem az 
egyesült baloldalhoz tartozó képviselőtársaimnak, hogy a politika, a politikai küzdelem 
a boksznak és a ketrecharcnak egy sajátos formája, nem balett, és nem ritmikus 
sportgimnasztika. És én tudom, hogy mindenkinek az lenne a jó, hogyha ez olyan 
lenne, mint a karácsonyi ajándékozás, ahol, ugye, jobb adni, mint kapni, de itt egy 
komoly adok-kapok alakul ki, és bírni kell, tűrni kell a kritikát oda-vissza - ez a 
kormánypárti képviselőkre természetesen ugyanígy vonatkozik. Tehát nem kell 
csodálkozni azon - nekem is megütötte a fülemet -, hogyha valóban, nem tudom, én 
nem tudtam még ellenőrizni, ha valóban beterjesztettek Hódmezővásárhelyen egy 
ilyen eszement ötletet, akkor azért annak nemcsak helyi, hanem nagypolitikai 
relevanciái is vannak, de óvatosan nyilatkozom, miután jelen pillanatban én személy 
szerint nem rendelkezem megalapozott információkkal. De hogyha ez igaz, akkor ez 
óriási felháborodást fog kiváltani főleg a kis és közepes családi gazdálkodók körében. 
Ennyit csak a nyers és csúnya nagypolitikáról! 

Én a Mi Hazánk Mozgalom képviselőjeként néhány ötletet, javaslatot szeretnék 
felvetni, amely a kis és közepes családi gazdálkodókat érinti, és szeretném, hogyha 
ezeket megfontolnák, és valamifajta modellszámítások vagy valami közös gondolkodás 
elindulna.  

Az első rögtön az extrém mértékű gázolajárhoz, illetve a gázolajár-emelkedéshez 
kapcsolódik. Nem teszek túl merész kijelentést, ha azt mondom, hogy ez a teljes 
agráriumot érinti, főleg a szántóföldi kultúrákat, a zöldség- és gyümölcskultúrákat, 
illetőleg az erdőgazdálkodókat is, és tisztában vagyok azzal, hogy egy bizonyos 
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jövedékiadó- és áfa-visszatérítés jár a gazdáknak, de ilyen extrém mértékű terhelésre 
eddig senki nem lehetett felkészülve. Éppen ezért azt a tiszteletteljes javaslatot 
szeretném megfogalmazni, hogy érdemes lenne átgondolni, hogy legalább egy átmeneti 
időre, amíg akár az olaj világpiaci ára, akár minden olyan elem, amely a gázolajárat 
ilyen magasra löki, nem csökken, nem mérséklődik, addig ezeket a szabályozókat a 
gazdálkodók javára egy bizonyos mértékig eltérítsük, megnöveljük. Tudjuk jól, hogy itt, 
ugye, művelési áganként évre kivetítve van meghatározva, tehát iksz liter/hektár/év 
mennyiségben van meghatározva az a mennyiségű gázolaj… 

 
ELNÖK: 97 liter/hektár/év a szőlő-gyümölcsnél. 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (független): …, igen, ameddig jár a jövedékiadó-

visszatérítés egy bizonyos mértékig, illetőleg áfa-visszaigénylés. Na most, ennek a 
mértéknek a megnövelésén is lehet gondolkodni, lehet gondolkodni a literenkénti 
forintösszegben kifejezett mérték növelésében, és egyébként lehet gondolkodni az 
igénylési és kifizetési határidők rövidítésében, a gazdálkodók szempontjából való 
kedvezőbbé tételében, illetőleg minden más olyan elemben, és ez lehet ezeknek a 
javaslatoknak egy-egy eleme, vagy ezeknek egy kombinált megoldása, ami 
egyértelműen segíti a gazdálkodók helyzetét, hiszen sajnos a bevételi oldalon azt látom, 
legalábbis a zöldség-gyümölcs szektorban - főleg a gyümölcsszektorra van némi 
rálátásom, én magam is azért hiányoztam ezen az őszön annyit a Mezőgazdasági 
bizottság üléseiről, mert aktívan kivettem a részemet odahaza az almaszüretből, az 
almaszedésből, és testközelből tapasztalja meg igazán az ember ezeket a gondokat -, 
hogy a bevételi oldalon túl nagy növekményt nem tud egy kisgazdaság elkönyvelni, 
viszont a kiadási tételeket sem tudja lefaragni, tehát még csak az sem megy, hogy 
kiadást csökkentünk, hiszen akár a munkabér, akár a vegyszer-, permetszerárak, akár 
a gázolaj ára is elképesztő mértékben emelkedik. Így azért nagyon nehéz lesz, még a 
legnagyobb gondosság, a legkörültekintőbb termelési módszerek, precizitás mellett is 
nagyon nehéz lesz felszínen maradni, és akkor a fejlődésről még nem is beszéltünk. 
Tehát legalább ezzel az érzékeny kérdéssel, hiszen ennek mindenki az áldozata és 
mindenki a kárvallottja, a gázolaj jövedékiadó- és áfakérdésével szerintem érdemes 
lenne foglalkozni.  

A következő kérdés kisebb horderejű, de egyébként talán vannak politikai 
relevanciái is, illetőleg a vidék életét érinteni fogja. Ha igazak azok az előrejelzések, 
amelyek szibériai telet vagy akár jégkorszaki telet jósolnak - elég sok ilyet lehet olvasni 
-, akkor bizony számolni kell azzal, hogy főleg a vidéki Magyarországon vagy a vidék 
Magyarországán több százezer olyan lakóépület van, amely jellegénél fogva csak és 
kizárólag fával fűthető, a tulajdonosai bármilyen állami támogatás ellenére nem 
képesek arra, nincsenek abban az anyagi helyzetben, hogy felújítsák az épületeiket, 
nincs lehetőség szigetelésre, nyílászárócserére, fűtéskorszerűsítésre; tűzifára, 
mégpedig egy jól szigetelt házhoz képest extrém mennyiségű, nagy mennyiségű 
tűzifára van szükség. (Dr. Fazekas Sándor távozik az ülésről.) Látnak-e lehetőséget a 
tűzifa áfájának az 5 százalékra való csökkentésére vagy esetleg az áfamentessé tételére 
annak érdekében, hogy ha valóban ilyen kemény tél köszönt be, akkor pont a 
legszegényebb emberek legalább egy kicsivel, valamivel olcsóbban juthassanak az 
egyetlen tüzelőanyaghoz, amivel fűteni tudnak? 

És ha már a közelgő télről beszéltem, akkor hadd kanyarodjak vissza az egészen 
extrém aszályos nyárhoz! Ha én jól értelmeztem a szabályokat - de javítsanak ki, ha 
tévedek, hátha tévedek, szeretnék most mellényúlni -, egy idén bekövetkezett 
aszálykár, legyen az például egy erdészeti aszálykár megtérítése, ha én jól értelmezem 
a szabályokat, jövő év második felében történhet meg (Dr. Feldman Zsolt bólint.), jövő 
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év, sőt inkább 2022. IV. negyedévében. Na most, képzeljünk el egy egyszerű 
erdőgazdálkodót, aki mondjuk nem több száz vagy több ezer hektáron dolgozik vagy 
gazdálkodik, ugye, jellemzően szerintem az új telepítéséhez kapcsolódhat egy ilyen 
aszálykár, vagy esetleg a nagyon csapadékos tavaszról egy vízkár olyan terület 
vonatkozásában, amelyet még felújítási biztosíték is terhel vagy egyébként egy felújítási 
kötelezettség! A pótlást, illetőleg az újratelepítést el kell végezni 2021 őszén, telén vagy 
2022 kora tavaszán, de az, hogy gyakorlatilag egy-másfél év csúszással kapja meg a 
gazdálkodó a térítést arra az aszálykárra, amelyről értelemszerűen ő sem tehet, az talán 
érdemessé tenne vagy felvethetne olyan gondolatokat, hogy esetleg, ha lehetséges, ha 
az uniós előírások engedik, valamilyen határidő kedvezőbbé tételt talán 
megpróbálhatnánk eszközölni, ha ez egyáltalán lehetséges.  

Én ezekkel az aprópénzre váltott egyszerű, de a legkisebb gazdálkodókat érintő 
gondokkal készültem a mai bizottsági ülésre, úgyhogy ezekre várnék tisztelettel 
válaszokat. Hogyha esetleg ezek utánkövetést vagy mélyebb utánanézést követelnek 
meg, akkor természetesen elfogadom, hogyha 15 vagy 30 napon belül írásban kapok 
választ. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak arról szeretném a képviselő urat tájékoztatni, 

mivel később jött, hogy az első pontban megfogalmazott kérdésével már teljes 
mértékben foglalkoztunk, hiszen azt Steinmetz Ádám felvetette, és a miniszter úr az 
első körös válaszánál erre már kitért.  

A második kérdéskörben pedig csak annyit jegyzek meg, hogy nem szociális 
bizottság vagyunk, hogy megbeszéljük, hogy mi történik a nagy hidegben a rászorulók 
kapcsán a tűzifamennyiséggel; az áfa meg a Pénzügyminisztériumhoz tartozik. Mi 
egyben vagyunk érintettek: hogy a miáltalunk vezetett bizottsághoz tartozó alanyok 
termelik meg a tűzifát. Tehát az ön által felvetett kérdés, amit értek és érthető, az 
teljesen más szakágazatra és minisztériumra és bizottságra tartozik az én véleményem 
szerint.  

Mivel nem látok több kérdést, ezért a miniszter úrnak adok szót a második körös 
kérdések megválaszolására.  

Dr. Nagy István válaszai, reflexiói 

DR. NAGY ISTVÁN agrárminiszter: Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. 
Steinmetz képviselőtársamnak hadd mondjam, hogy a kormány a tegnapi, legutolsó 
ülésén is hosszan foglalkozott az üzemanyagár kérdésével és mindazzal a hatással, amit 
az üzemanyagár-emelkedés okoz Magyarországon is és Európában is. Vizsgáltuk a 
folyamatokat, hogy mit idéz elő és hogyan, és vizsgáljuk azokat a lehetőségeket is, hogy 
mikor és miként, milyen módon kell majd beleavatkozni ebbe a folyamatba. Ezeket az 
információkat, adatokat gyűjti a kormány jelen pillanatban azért, hogy megalapozott 
döntést tudjon hozni. Tehát ismert a kormány előtt ez a jelenség, és a legmélyebben, a 
legalaposabban tanulmányozza, mert arra is tekintettel kell lenni, hogy milyen 
folyamatok várhatóak egy hónap múlva, kettő vagy akár három hónap múlva, amit még 
most elképzelni nem tudunk. Ezért tehát a kormánynak nagyon megfontolt és alapos 
döntést kell hoznia ebben a kérdéskörben. Erre készül a kormány, ezen dolgoznak a 
szakértők jelen pillanatban. 

A sertés- és az állattenyésztés kapcsán mondtam önnek a támogatási formákat, 
az állatjóléti támogatásoknak a megemelt szintjét, amit most az Európai Unió 
szabályozása, ugye, a közös agrárpolitikában egyáltalán lehetővé tett, hogy azt pénz 
formájában, effektív pénz formájában oda tudjuk adni; ez az, amit meg is tudtunk tenni 
most még, és a többi támogatási lehetőségért küzdünk. Ebben ilyen eszközök, akár 
mint a hitelmoratóriumnak a kérdése, akár a kamatmentes hitelnek a kérdése ott van 
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a gazdák számára, ez mind-mind olyan lehetőség, amely egy-egy eleme annak a 
támogatási lehetőségnek, amelyet oda tudunk adni. Ha az EU lehetővé teszi a Covid-
kezelésben alkalmazott eljárásmódot, akkor azt is meg tudjuk hosszabbítani, azon 
keresztül is tudunk számukra forrásokat biztosítani, tehát mindazokat a 
megnövekedett költségeket valamilyen szinten kompenzálni, amelyek ebben az 
ágazatban vannak. Arra kaptam felhatalmazást tegnap a kormánytól, hogy ágazati 
szintű válságkezelő programot kell készíteni és bemutatni a kormányzat számára. Ez a 
folyamat tehát napi szinten, égető szinten jelen van a magyar kormány 
tevékenységében és munkájában.  

Apáti képviselőtársamnak pedig hadd mondjam azt, hogy az erdőket sújtó 
aszálykár vagy bármilyen károsodás esetében az a helyzet, az a szabály, hogy az 
egységes kérelemhez kapcsolva lehet benyújtani a kifizetési kérelmeket, és ez ezért 
ilyen időintervallumban nyilvánul meg. Ez nyilván nem egy azonnal, ad hoc segítség, 
amire persze azt szokták mondani, hogy kétszer ad, ki gyorsan ad, ezt mindig tudjuk, 
ugyanakkor néha az is nagyon fontos, hogy biztosan számíthatnak rá. Tehát ez az az 
összeg, amire biztosan számíthatnak, ez az, amit szabályosan, törvényes keretek között 
egyelőre biztosítani tudunk mindenki számára. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr.  
Végignézek a bizottság tagjain, hogy biztosan nem akar-e már senki sem kérdést 

feltenni a miniszter úrhoz (Senki nem jelentkezik.), és úgy látom, hogy ez így van, ezért 
meg szeretném köszönni a miniszter úrnak és az őt segítő államtitkári karnak, hogy 
újra a rendelkezésünkre álltak. Én magam is azt mondom, hogy az agrárigazgatásban 
elvégzett munkához gratulálunk.  

Rengeteget gondolkodunk mindazon, hogy hogyan lehet még törvényi 
segítséggel a gazdálkodók megélhetését biztosítani és a vidéken való megélhetést, 
netán a vidéki életet vonzóvá tenni, a vidék eltartó képességét hogyan lehet még 
növelni, és állítom, hogy az összes intézkedés ez irányba ment, és a most általunk már 
ismert törvénytervezetek, három, de lehet, hogy négy törvénytervezet is, amely 
várhatóan benyújtásra fog kerülni - ezt azért említem itt meg a bizottságnak, hogy 
sűrűsödni fog itt a munkánk december második hetéig -, az is ilyen, amely 
megfontoltan és kiforrottan képviseli az agrárágazat szereplőit.  

Még egyszer köszönöm szépen a tartalmas beszámolót. Az 1. napirendi pontot 
lezárom.  

Egyebek  

A 2. napirendi pont az egyebek. Kérdezem, hogy bárkinek van-e kérdése, 
észrevétele, és itt ragadnám meg újra az alkalmat, hogy megismételjem, hogy a 
hozzászólásomban is említett tokaji kihelyezett ülés november 24-én és 25-én lesz, és 
nagyon kérem a bizottság tagjait, hogy a szálláshely, az étkezés, az utazás és minden 
miatt legyenek szívesek időben és biztosan jelezni, hogy ott szeretnének-e lenni, vagy 
hogy biztos nem szeretnének ott lenni. Ez a munkatársaimnak sokat segítene a 
szervezés tekintetében, és természetesen a vendéglátóinknak is sokat segítene, ha 
időben tudnánk őket erről tájékoztatni.  

(Jelzésre:) Steinmetz Ádámot láttam, hogy egyebekben hozzászólna. (Dr. Nagy 
István: Viszontlátásra! - Az 1. napirendi ponthoz érkezett vendégek távoznak az 
ülésről.) 

 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Igen, köszönöm szépen. Bizottságunk 

október 4-ei és e hét keddi ülésén is volt egy képviselői törvénymódosító javaslat, 
amelyet megtárgyaltunk, ugyan a bizottságunk elvetette… 
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ELNÖK: Ez az állatorvosi ügyelet? 
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Így van, az állatorvosi ügyeleti rendszer 

támogatása állami költségvetési forrásból, pontosabban ennek a szükségessége. Én 
felvettem azóta a kapcsolatot az Állatorvosi Kamara elnökével, Gönczi Gábor úrral, 
valamint Zászlós Tibor úrral, az Állattenyésztők Szövetségének elnökével, és jelezték, 
hogy amennyiben kapnak egy meghívást egy bizottsági meghallgatásra, akkor nagy 
örömmel tesznek ennek eleget, és mondják el a véleményüket erről a kérdéskörről. 
Úgyhogy itt képviselőtársaimmal úgy döntöttünk, hogy benyújtjuk a bizottsági 
meghallgatás kezdeményezését, és tisztelettel kérem az elnök urat, hogy támogassa 
ennek az ülésnek az összehívását vagy a Mezőgazdasági bizottság ülésére vagy esetleg 
az Állattenyésztési albizottság ülésére, amely már, nem is tudom, lehet, hogy idestova 
nyolc éve nem működik, mert azért ez mégiscsak egy olyan szakkérdés, amely a témáját 
illetően az Állattenyésztési albizottságra is tartozik, de ennek eldöntését abszolút az 
elnök úrra bízom. Úgyhogy azt kérem, hogy ebben legyen partner.  

 
ELNÖK: Igen, értettem. Tegyék meg a házszabály szerint a napirendre vételi 

javaslatot, és ha azt megteszik, akkor azt meg fogjuk vitatni. Az Állattenyésztési 
albizottságot illetően pedig a tagok legyenek szívesek aktívkodni, és kezdeményezni az 
albizottság ülésének az összehívását, ez ügyben várjuk majd a javaslatot.  

Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs.  
Az egyebek napirendi pontot lezárom.  
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Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 58 perc) 

  Font Sándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


