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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 08 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő tisztviselőket, 
köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését, még ha 
ilyen módon is, a tévéközvetítésen keresztül. Két napirendi pontot és az egyebeket 
terjesztettük elő napirendtervezetként. Kérdezem, hogy kérdés, észrevétel van-e a 
bizottság tagjai részéről. (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki 
elfogadja a napirendtervezetet? Aki igen, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez 
egyhangú. Megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes.  

Az alapvető élelmiszerek árának tartós és fenntartható csökkenése, 
valamint a hazai élelmiszeripar-fejlesztés érdekében szükséges 
intézkedésekről szóló H/17702. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Az 1. napirendi pontban Magyar Zoltán, Jakab Péter és Z. Kárpát Dániel 
terjesztett elő egy képviselői önálló indítványt, ennek az indítványnak a tárgysorozatba 
vételéről fogunk dönteni, előtte pedig vitatkozni. Az indítvány egy határozati javaslat, 
amely a H/17702. számon került lejegyzésre. Az előterjesztők közül a jelen lévő Magyar 
Zoltán kívánja ismertetni az indítvány tartalmát szóbeli előterjesztéssel is. Megadom a 
szót az alelnök úrnak. 

Magyar Zoltán szóbeli kiegészítése 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Köszönöm a 
szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Nem kívánom túl hosszasan védeni ezt a javaslatot, 
és érvelni mellette, hiszen számtalanszor lefolytattuk már ezt a vitát az Országgyűlés 
különböző fórumain szóbeli vagy írásbeli kérdések formájában, felszólalások 
formájában, de akár itt, a bizottság előtt is, mégis, ennek ellenére fontosnak éreztük, 
hogy ismét benyújtsuk ezt a javaslatot aktualizálva, átdolgozott formában, hiszen egy 
olyan helyzet alakult ki Magyarországon – és hát ez igaz Európa nagy részére is -, hogy 
az élelmiszerárak brutálisan elszabadultak, egyre több család számára jelent túl nagy 
terhet a mindennapi betevő falat megszerzése, és ezen kíván enyhíteni ez a javaslat. 
Nyilvánvalóan arra is utalást teszünk, hogy az államnak milyen egyéb feladatokat 
szabnánk a tekintetben, hogy egy áfacsökkentést követően az áfacsökkentés hatását 
miként lehetne az árban megjeleníteni, hogy a vásárlók is érezzék az áfacsökkentés 
hatását, és ne nyelje be azt rövid távon a kereskedelem, ahogy ezt már néhány 
alkalommal tapasztaltunk, tehát erre is teszünk javaslatokat nemzetközi példákon 
keresztül, illetve gyakran a kormány tagjai is hivatkoznak ezekre a megoldásokra.  

Énszerintem ha valamikor, akkor most aztán igazán aktuális ez a javaslat, és 
ahogy már utaltam rá, tudjuk, hogy egész Európát érinti az élelmiszerár-drágulás, de 
mégis bizonyíthatóan statisztikailag sajnos igaz az is, hogy hazánkat fokozottan érinti, 
tehát ha csak az alapvető élelmiszereket nézzük, akkor majdnem kétszer jobban 
drágultak ezek a termékek, mint mondjuk Nyugat-Európában. Azt hiszem, ez is alapos 
indok arra, hogy ezt a javaslatot megfontoljuk és elfogadjuk. De persze illúzióink 
nincsenek, tudom, sejthető, hogy nem lesz támogatás a javaslat mögött, kormánypárti 
semmiképpen, de akkor is fontosnak tartottam ezt benyújtani, ha másért nem, akkor 
jelezve a polgárok irányába, hogy egy vágyott áprilisi kormányváltás után milyen új 
logikával és szemlélettel fognak találkozni az alapvető élelmiszerek tekintetében. 
Köszönöm.  
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Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Meglepődtem a benyújtott indítványt elolvasva, 
mert a határozati javaslat 1. pontjában a)-e)-ig felsorolt indokoknak semmi köze nincs 
az általános indoklásban felsoroltakhoz, és most ugyanezt megismételte az alelnök úr. 
Ezért felolvasom, hogy mit nyújtottak be, hátha nem emlékezik rá. 

A határozati javaslatban, annak az a) pontjában a mikro-, kis- és közepes 
élelmiszeripari vállalkozások fejlődése miatt aggódik; a b) pontban a magyar gazdák, 
termelők számára tisztességes megélhetést biztosító piaci zavarokról értekezik; a c) 
pontban a magyar fogyasztók számára az élelmiszerbiztonságot fokozó, az 
átláthatóságot biztosító, a ’földtől az asztalig’ program érdemi eszközökkel történő 
felruházását citálja, tehát semmi köze a fogyasztói árakhoz, az inflációhoz és 
egyebekhez; a d) pontban a nagy élelmiszeripari szereplők politikasemleges működését 
értékeli és kéri számon rajtunk; az e) pontban pedig a multinacionális kereskedelmi 
láncokkal egy részletes, konkrét szankciókat is tartalmazó, a magyar fogyasztók és 
termelők érdekében összeállított etikai kódex elfogadását javasolja. Csak azért idéztem 
ezt ide, mert, mondom, én például azok közé tartozom, akik el szokták olvasni az 
előterjesztést, utána meg az indoklást is.  

Itt komoly koherenciazavart látok az előterjesztés tartalmi részében és utána az 
általános indoklásban. De nem ezért nem fogom javasolni tárgysorozatba vételre, 
hanem azért, amit az általános indoklásban és itt szóban is említett az élelmiszerárak 
fogyasztási indexének növekedése kapcsán, és hogy esetlegesen milyen kormányzati 
beavatkozással lehetne ezt csökkenteni. Nyilvánvaló, hogy a Magyar Nemzeti Bank és 
a kormány pénzügyi területhez értő csapatának az összehangolt művelete az infláció 
elleni küzdelemben általános. Én nem akarok olyan mentegető mondatokat mondani, 
hogy nézzük meg az alapanyagáraknak, energiaáraknak a környező országokat és az 
egész világot most elárasztó döbbenetes mértékű emelkedését, ami minden termékben 
meg fog jelenni, nem csak az élelmiszerben.  

De ettől függetlenül sokadjára szeretném emlékeztetni az itt jelen lévőket, 
különösen az ellenzéki képviselőket, hogy a magyar kormánynak elkötelezett politikája, 
hogy a jövedelmet terhelő adókat csökkentse, és hogy a fogyasztást terhelő adóknál a 
fogyasztással arányos legyen a terhelés, magyarul aki többet fogyaszt, az többet fog 
fizetni. Ön itt egy fogyasztásiadó-típus csökkentésére tesz javaslatot az előterjesztés 
indokoló részében, mert az előterjesztésben nem, de az indokló részében igen. 
Megjegyzem, hogy a miénk volt az egyetlenegy kormány, amely az elmúlt ciklusban, ’14 
és ’18 között számtalan alapvető élelmiszer áfáját 27 százalékról 5 százalékra 
csökkentette. Remélem, önök itt emlékeznek, mert szakbizottság vagyunk, 
szakpolitikusok vannak itt jelen, hogy a hasított félsertés, a szarvasmarha, a tojás, a 
tejtermékek - és hadd ne soroljam! - kapcsán mi úgy gondoltuk, hogy tényleg ezek az 
alapvető élelmiszerek, ezek legyenek 5 százalékos áfájúak. És mi történt most, 4-6 év 
elemzését követően? Az, hogy ezeknek a termékeknek az árában már rövid időn belül 
sem jelent meg az akkori 27 százalékról 5 százalékra való csökkentés (Magyar Zoltán: 
Így van!), tehát a fogyasztók abszolút nem élvezhették ennek az intézkedésnek a 
hasznos mivoltát, de ez sajnálatos módon egy jelentős rést ütött a költségvetésben a be 
nem fizetett adók tekintetében. Egyetlenegy dologra viszont jó volt: megtisztította a 
sertés, a hasított félsertés, a tojástermelés, az export, import részben szürke- vagy 
feketepiacát, mert itt mindenféle machinációk voltak, magyarul 5 százalékért már nem 
volt érdemes szlovák meg román meg nem tudom milyen ál, fiktív cégeket létrehozni, 
hogy azokon átfuttatva végül áfamentesen adják el illegálisan a magyar fogyasztóknak, 
súlyosan csorbítva ezzel a költségvetési bevételt.  
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Egy tisztítási művelet tehát megtörtént, de az, amit sokan, önök is meg mi is 
vártunk, hogy a fogyasztókhoz ez a komoly árcsökkentési hatás eljusson, az nem 
következett be. Ennek a különbözetnek a döntő részét a kereskedelem tudta le azonnal 
magának, most már az elemzésekből látszik, és egy pici részét a feldolgozóipar, a 
magyar élelmiszerfeldolgozó-ipar - őtőlük egyébként én nem sajnálom, mert van mit 
ledolgozni, hogy életben tartsuk őket, de ez egy másik program, nem is részletezem, a 
most megnyíló 4200 milliárd forintos vidékfejlesztési pályázat egyik legnagyobb 
területét a hazai élelmiszeripar fejlesztése, netán az újra talpra állítása azoknak a 
területeknek, amelyek részben vagy egészben megszűntek és hiányoznak ma a 
vertikumunkból, de ez egy másik történet. Többször is beszéltünk erről már a szakmai 
kérdések tekintetében. 

A benyújtott indítványt tehát először is technikailag inkoherensnek tartom, 
nincs összhangban a benyújtott kérelem, határozati kérelem azzal, amivel mind 
szóban, mind írásban indokolták; a másik pedig, hogy változatlanul a jövedelmeket 
terhelő adók fokozatos csökkentésére alapul a kormány gazdaságpolitikája, ezzel a 
termelékenység növelését, majd pedig a bérek emelkedését hozza, ami meg is történt. 
Szakpolitikusok vagyunk, de azért tudjuk, az előterjesztett 200 ezer forintos 
minimálbér, a 260 ezer forintos bérminimum megszavazásával - a vita lezárult a múlt 
héten, remélem, a jövő héten önök ezt megszavazzák az adótörvények módosításánál - 
és a januári bevezetésével pedig azt mindenki élvezni fogja, és állítjuk, hogy ezzel 
mindenkinek több pénze lesz. A keresetek növekedése töretlen, mint ahogy tudjuk, 
ebben az évben is, a Covid-vírus hatása ellenére a kiugró gazdasági eredmény 
következtében töretlen a bérnövekedés, de van egy korlát, mégpedig hogy aki többet 
fogyaszt, az többet fog fizetni a fogyasztási adó alapján, és ezt a fogyasztási mértéket 
mindenkinek magának kell belőnie, hogy az ő életszínvonala milyen fogyasztási 
mértéket engedhet meg magának. Ez a bölcsesség természetesen az egyénekre van 
bízva. Köszönöm szépen.  

Van-e további kérdező, hozzászóló? (Jelzésre:) Fazekas miniszter úr. Megadom 
a szót. 

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

Bizottság! Nem kérdeznék, inkább hozzá szeretnék fűzni valamit az elhangzottakhoz, 
mert ez nem egy új vita, ez már évek óta zajlik, és van arra nézve tapasztalat, hogy 
milyen következményei vannak az áfacsökkentésnek. Annak idején a sertéshús, a 
sertéstőkehús, a hasított félsertés árának a csökkentésénél az volt a tapasztalat, hogy 
nem lehet arra számítani, hogy tartósan lefelé nyomná az árakat, mert azokat sok 
minden más is befolyásolja, a világpiaci ár, a takarmányárak, a munkaerőköltségek, az 
energiaköltségek, s a többi. Ez a munkahelyvédelmi akciótervnek volt annak idején a 
része, tehát ahogy az elnök úr rámutatott, az ágazatnak a fehérítését szolgálta. Több 
indoka lehet nyilván egy áfacsökkentésnek, nem biztos, hogy az önmagában azt jelenti, 
hogy az árak lejjebb mennek, de az viszont kétségtelen, hogy például az energiaár 
lényegesen nagyobb tétel egy termék árában, mint az áfa, egyes termékeknél 
áfamentesen számolva 60-70-80 százalékot jelent az energiaköltség, gondoljunk bele, 
a húsnál a takarmány megtermelése, a feldolgozás, a szállítás, a csomagolás, és így 
tovább, tehát ez egy nagyon jelentős árfelhajtó tényező.  

És ha már itt vagyunk, nem okvetlenül a mostani vita lezárásához, de a jövőre 
nézve szerintem mindenképpen hasznos tapasztalás az, hogy ha megnézzük például 
azt, hogy vannak olyan államok, ahol nincsen élelmiszeráfa, arab államok, mondjuk 
Szaúd-Arábia egy ilyen példa, Egyiptomban sincsen, de talán az az állami dotációk 
miatt nehezebben érzékelhető, Szaúd-Arábiában nincsen áfa az élelmiszereken, 
legalábbis az alapvető élelmiszereken legjobb tudomásom szerint, az áruk mégis 
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olyasmi volt, mint Magyarországon, illetve Közép-Európában, hiszen a magyar 
élelmiszerárak hasonulnak, mit tudom én, a szlovák, a lengyel, a román, sőt a szerbiai 
árakhoz is. Látszik tehát, hogy ugyan nincsen fajta az áfa azokon a termékeken ott, 
amiket nyilván behoznak, illetve helyben termelnek, de az ár mégis hasonló szintre áll 
be. Mi ennek a magyarázata? Az, hogy a világpiaci árakhoz igazodik, és ez néha 
stabilizálja, ebben az esetben pedig felfelé hajtja az árakat. Szerintem ez azért nem egy 
haszontalan információ.  

Egy nagy-nagy körültekintéssel kell ezen a területen eljárni, és csak mérsékelt 
jövőbe vetett derűvel, mert jó néhány más tényező is befolyásolja az áfát, ahogy 
említettem, illetve a termékek árát, nem csak az áfa, ahogy említettem. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további kérdés, észrevétel a bizottsági tagok 

részéről? (Jelzésre:) Czerván György! 
 
CZERVÁN GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Nem akarom nagyon ragozni ezt a témát. Az alelnök úr is mondta, 
hogy nincsenek illúziói a tekintetben, hogy kap-e kormánypárti támogatást ez az 
előterjesztés. Nem fogunk csalódást okozni. Én azért nem támogatom egyebek mellett 
- itt az elnök úr meg a miniszter úr nagyon sok érvet elmondott -, mert se füle, se farka 
ennek az előterjesztésnek, és nem tudom, hogy a… De kampányszaga az van, 
kétségtelenül, ami rendben van a választás előtt. De a kormánynak világos 
adófilozófiája van: az élőmunka terheinek a csökkentése, ezáltal a foglalkoztatás 
növelése, a munkanélküliség csökkentése. Január 1-jétől is 4 százalékponttal fognak 
csökkenni az élőmunka terhei Magyarországon. Ezzel szemben, ahogy az elnök úr 
említette, a fogyasztási típusú adóbevételek biztosítják a költségvetésben a bevételek 
egy részét.  

Én a baloldali blokknak semmilyen adózási, gazdaságpolitikai koncepcióját nem 
látom, ebben az előterjesztésben sem látok semmi logikát, ezért nem tudjuk támogatni 
ezt az előterjesztést. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, észrevétel van-e a képviselők 

részéről? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Megadom a szót viszonválaszra az 
előterjesztőnek.  

Magyar Zoltán reflexiói 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Köszönöm a 
szót, elnök úr. Három darab határozati javaslat formájában nyújtottuk be azt a 
csomagot, amely végeredményben hitünk szerint elérné azt, hogy ez a problémakör, 
amely az élelmiszerek kapcsán felmerült, és nem csak az áraké, az megoldásra kerüljön. 
Az első az itt és most problémája, azaz az azonnali áfacsökkentés, és ez a javaslat ott 
támogatja meg ezt a történetet, amivel érveltem, hogy igyekszik mankót adni arra, hogy 
hogyan lehetne az áfacsökkentés hatását a fogyasztók felé elterelni, hogy valóban 
érdemben náluk csapódjon le ez a többlet. Ezt tehát mindenképpen fontos 
elmondanom, hogy ez a javaslat megtámogatja azt, hogy az áfacsökkentés hatása elérje 
a célját.  

Egyben ez a második lába is a történetnek, ahol arra igyekszünk kísérletet tenni, 
hogy a hazai élelmiszeripar hiányosságait, a kormányzat mulasztásait ezzel 
kapcsolatban pótoljuk, és egy nálunk, hát, szerencsésebb élelmiszeripari struktúrával 
megáldott ország irányába próbáljuk meg eltolni a történetet.  
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A harmadik láb, amit meg majd megismerhetnek - ott például jelen lévő 
kormánypárti képviselőktől is hosszasan idézünk mind az indoklásban, mind a 
javaslatban -, az pedig, ugye, az élelmiszer-önrendelkezés története lenne, ami már egy 
nagy nemzetközi összefogás eredményeként érhető el. De erre nem térek ki, ezt majd 
megvitatjuk akkor a jövő év elején, a következő bizottsági ülésen. 

Ennyire részletesen nem akartam indokolni, ezzel is kezdtem az érvelésemet, de 
úgy gondolom, hogy ha önök, kormánypárti képviselők beismerik, hogy a korábbi 
áfacsökkentések hatását nem tudták a fogyasztók számára érzékelhetővé tenni, az 
mindenképp az önök kudarca, ugyanis nemzetközi példák vannak arra vonatkozóan, 
hogy hogyan kellett volna ezt végigkövetni, hogy kellett volna az államnak rábírnia a 
kereskedőket arra, hogy az áfacsökkentés hatása legalább részben érezhető legyen a 
fogyasztók számára is. És, hangsúlyozom, nem általános áfacsökkentésről van szó, az 
alapvető élelmiszerekről beszélünk, és higgye el, elnök úr, hogy ez tényleg… Elismerjük, 
szerintem az vitán felül áll, hogy különböző, legfőképp külső körülmények hatásaként 
növekedtek a jövedelmek az elmúlt években, de ez most már messze nem tudta fedezni 
azt az általános árnövekedést, amit tapasztalhattunk az elmúlt időszakban - ezért is 
próbálunk ilyen módon is segíteni.  

És hát a fedezet, ha már szóba került. A kormány saját terveihez képest már most 
- még bizonytalanok a számok érthető okokból, hiszen nincs év vége, de - minimum 2, 
maximum 400 milliárd forinttal több adóbevétel érkezik ebben az évben, mint amivel 
számoltak, és ez az összeg, tehát csak a többlet elegendő lenne arra, hogy fedezzük a 
költségvetésben azt a hiányt, amit az esetleges áfacsökkentés az alapvető élelmiszerek 
tekintetében okozna. Úgy gondolom tehát, hogy meglenne ennek a fedezeti oldala is.  

A baloldali blokkos politikai megjegyzésről pedig csak annyit, hogy én vagy a 
jobbikosok már akkor is jobboldaliak és konzervatívak voltunk, amikor az önök 
miniszterelnöke még a Liberális Internacionálé alelnöke volt. Köszönöm.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, észrevétel nincs, ezért szavazásra 
teszem fel a kérdést. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a most tárgyalt H/17702. 
számon benyújtott határozati javaslatnak a tárgysorozatba vételét. Aki igen, az 
kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez 2, bizottságunk nem támogatja a 
tárgysorozatba vételt.  

Ezzel az 1. napirendi pontot lezárom.  

Tájékoztató a Magyar Államkincstár által 2020. évben kifizetett 
vidékfejlesztési támogatásokról 

Megnyitom a 2. napirendi pontot, amely a tájékoztató a Magyar Államkincstár 
által a 2020. évben kifizetett vidékfejlesztési támogatásokról. Detre Miklóst, a Magyar 
Államkincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokért felelős 
elnökhelyettesét kérem, hogy foglalja el középen az előterjesztői széket. (Font Sándor 
Detre Miklóshoz lép, és kezet fognak.) Elnézést, elnökhelyettes úr, egy pár percet 
késtem, ezért nem tudtam külön üdvözölni önt. (Detre Miklós: Köszönöm. - Detre 
Miklós elfoglalja az előterjesztő részére fenntartott széket.) 

Ha jók az információim, akkor a tisztelt előadó szeretné képkivetítéssel is 
segíteni megértenünk az ő munkájukat, ezért megkérdezem a bizottságot, hogy 
hozzájárulunk-e a szemléltetés megtartásához. Aki igen, az kézfeltartással jelezze ezt! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, ez egyhangú.  

Akkor megadom a szót itt most az elnökhelyettes úrnak.  
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Detre Miklós tájékoztatója 

DETRE MIKLÓS elnökhelyettes (Magyar Államkincstár): (A tájékoztatót vetítés 
kíséri.) Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, 
hogy ebben az évben immáron másodszor számolhatok be a Kincstár tevékenységéről, 
illetve az agrártámogatások kifizetése terén nyújtott teljesítményünkről. Nagy 
örömömre szolgál, hogy a legutóbbi, májusi beszámoló után ismét egy sikeres évnek a 
lezárásáról, illetve a lezárása előtti állapotról számolhatok be önöknek. …Mihelyt 
léptetni tudom a vetítést, akkor tovább is tudok lépni. (Megtörténik.)  

Alapvetően mindig a főszámokkal érdemes kezdeni a bemutatást, illetve mindig 
összehasonlításban érdemes szemlélni azt a tevékenységet és azokat az eredményeket, 
amelyeket a támogatások területén, a támogatások kifizetése területén elérünk. Itt az 
első dián lehet látni az elmúlt öt év eredményeit, ebből láthatjuk azt, hogy az ügyfelek 
száma, a támogatásban részesülő ügyfelek száma évről évre egy állandó, nagyjából 
állandó szintet mutat, ugyanakkor viszont a kifizetéseknek a szintje évről évre 
emelkedik. Míg 2017-ben egész évben 563 milliárd forint kifizetését teljesítette a 
Magyar Államkincstár, 2020-ban ez már 889 milliárd forintra nőtt. Ebben az évben is 
az előlegfizetés időszakát lezárva november 30-án már 688 milliárd forintos 
kifizetésnél tartunk, és itt alul olvasható, hogy még az előlegfizetés időszakában, illetve 
a Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó egyéb kifizetésekkel együtt még több mint 
130 milliárd forint kifizetését tervezzük erre az évre.  

Látható a bontása is ennek a volumennek. Ugye, amint azt évről évre láthattuk 
és ismerhetjük tényként, hogy a közvetlen támogatások képviselik ebből az összegből a 
legnagyobb arányt, mintegy 381 milliárd forint kifizetését teljesítettük ezen a téren 
novemberig. A második részben a Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó kifizetések 
és a nemzeti támogatások és belpiaci intézkedések egy kicsit kisebb volumenben, 
ugyanakkor egy rendkívül fontos szegmensben tudnak érvényesülni, illetve tudnak 
hatásos támogatást nyújtani a gazdáknak.  

Először pontosan ennek a súlynak megfelelően az egységes kérelem 
teljesítésével foglalkoznék. Minekutána májusban volt a legutolsó meghallgatás, ezért 
mindenképpen a 2020. évi egységes kérelmekkel kapcsolatos beszámolóval kellene 
kezdenem, hiszen ennek a végkifizetési időpontja 2021. június 30-a volt. Itt 169 ezer 
ügyfélnek mintegy 5 millió hektár után nyújtottunk támogatást, és egy-egy kérelmező 
az egységes kérelem keretében több jogcímen is igényel támogatást, ami azt jelenti, 
hogy mindösszesen 466 ezer támogatás iránti kérelem érkezett be az egységes kérelem 
keretében. Forrásvesztés nélkül tudta teljesíteni a Kincstár a kifizetéseket, olyannyira, 
hogy a kifizetések zömét a júniusi határidőt, az előbb említett júniusi határidőt 
lényegesen megelőzően, tehát már április-május hónapban teljesíteni tudtuk. 
Összességében több mint 540 milliárd forint támogatás jutott el 166 ezer 
gazdálkodóhoz. 

A következő értelemszerűen a 2021. évi egységes kérelem. Itt lehet látni azt, 
hogy az előző évekhez hasonlóan mintegy 40 jogcímre lehet beadni az egységes kérelem 
keretében az igényléseket. A szankciómentes benyújtási időszak április 7-én, tehát a 
lehető legkorábbi időpontban megnyílt, és a jogszabályok adta keretek között május 17-
én zárult el, ezután pedig egy 1 százalékos szankcióval terhelt benyújtási időszak 
következett. Az igényelt terület, a gazdálkodók által igényelt terület érdemben nem 
változott ebben az évben sem, tehát mintegy 5 millió hektár után kértek támogatást, 
illetve területalapú támogatásokat, viszont a kérelmezők száma, ahogy itt is látszik, 
évről évre csökken néhány ezerrel, és idén ez már csak 165 ezer főt tett ki.  

Az egységes kérelem kifizetésének a metódusa most már 2016 óta változatlan, 
ugyanis 2016-ban bevezettük az előzetes ellenőrzés jogintézményét, ami nagyban segíti 
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a gazdálkodókat, tehát ott, ahol javítható hibát észlelünk a kérelemben, ott egy 
szankciómentes javításra adunk lehetőséget a gazdálkodóknak. Ez nagyban hozzájárul 
ahhoz, hogy évről évre jobb minőségű kérelmekkel tudunk már az előlegfizetés 
időszakában dolgozni, és egyre nagyobb volumenben tudunk előleget is eljuttatni a 
gazdálkodóknak.  

Ami újdonságként jelent meg, az az Európai Űrügynökség által finanszírozott 
Sentinel műholdcsalád nagyfelbontású műholdfelvétele képeinek az alkalmazása. 
Ezeket egyelőre még csak pilot jelleggel, de az előzetes ellenőrzés keretében már 
úgymond használatba vettük.  

Idén a helyszíni ellenőrzéseknek a kötelező rátája, tehát az Unió által elvárt 
mértéke 3 százalék volt, tekintettel a Covid-járványra. Ezt a kiválasztási arányt 
megtartva tudtuk a helyszíni ellenőrzési kampányt sikeresen lefolytatni a nyár 
folyamán, júliusban megkezdődött, és augusztusban, augusztus végére le tudtuk zárni. 
Ezután a szokásos metódus szerint a jogszerű földhasználat vizsgálata, majd pedig a 
MePAR-ral történő összevetés következett, és ennek megfelelően meg tudtuk kezdeni 
az előlegfizetést, ami idén egy rekordösszegű eredménnyel tudott rögtön az első napon 
megindulni, hiszen az első lehetséges napon, tehát október 18-án már mintegy 
75 milliárd forintot utaltunk ki a gazdálkodók részére, és a november 30-ai záró 
dátummal pedig elértük a 258 milliárd forintos összeget. Ez minden idők legnagyobb 
előlegfizetése volt.  

Amint azt a következő ábrán is lehet látni, értelemszerűen a grafikon legfelső 
vonala az, ami az idei évi teljesítésünket mutatja, és hát, ugye, azért csodák nincsenek, 
tehát egy bizonyos szint fölé ez azért nehezen emelhető, ugyanakkor most, ebben az 
évben mindenképpen ki kell azt emelnünk, hogy korábban voltak azért olyan hangok, 
hogy a forint árfolyamának a folyamatos gyengülése miatt tudunk évről évre jobb 
eredményeket produkálni, és mindenképpen említésre méltó, hogy idén a forint 
árfolyama erősebb volt, mint tavaly, így a kifizethető boríték is kisebb, és mindennek 
ellenére egy magasabb volumenű előlegfizetést tudtunk november 30-ára produkálni. 
Ez számos olyan belső újításnak köszönhető, amely egyrészt felgyorsítja az ügyintézést, 
másrészt pedig jobbá teszi az ügyfelekkel való kommunikációt, ez, illetve a már az előbb 
említett előzetes ellenőrzés és az adminisztratív ellenőrzés során végzett egyéb 
intézkedéseink tudták ezt az eredményt megalapozni.  

Az előző meghallgatás során szóba került itt a területalapú támogatások kapcsán 
a retroaktív ellenőrzések folyamata, illetve kérdésköre. Akkor, ugye, pontos számokkal 
értelemszerűen nem tudtam szolgálni, de most mindenképpen szeretnék erre egy dia 
vagy egy pár mondat erejéig visszatérni. Ugye, itt akkor is említésre került, hogy egy 
alapvető uniós elvárás az, hogy a MePAR-fedvényekben a nem támogatható 
területeknek az állandó ellenőrzése megtörténjen, és tekintettel arra, hogy a MePAR-
felújítás csak háromévenként történik meg, így a megismétlődő felújítások után 
mindenképpen össze kell vetnünk a korábbi évi kifizetéseket is. A probléma nagyságára 
azért az mindenképpen jellemző, hogy egy-egy ilyen rektroaktív eljárásba évente 1,1-
1,2 millió parcella kerül be, és éves szinten ezeknek a problémás parcelláknak a száma 
egy- és kétezer parcella közé esik, ami azt jelenti, hogy az ebben érintett ügyfelek, tehát 
végül is a visszakövetelésben érintett ügyfelek száma 0,5 és 1,1 százalék közé esik. Azt 
is lehet tehát látni, illetve a számok azt is mutatják, hogy egyébként az ilyen 
visszatérítési kötelezéssel érintett ügyfeleknek a 10 százalék aránya kezdeményez 
jogorvoslati eljárást, tehát itt azért tizedszázalékokban beszélhetünk érintettségről akár 
terület, akár ügyfél szinten. 

A másik jelentős terület, ahogy az első dián is látszott, és ahogy ez a dolog 
logikájából következik, a Vidékfejlesztési Program kifizetései. Itt már az előző 
meghallgatás során is lehetett azt tudni, hogy a magyar kormány az átmeneti időszakra 
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- hiszen, ugye, most egy kétéves átmeneti időszakot élünk éppen -, az erre a kétéves 
átmeneti időszakra biztosított uniós források mellé egy 80 százalékos 
társfinanszírozást, tehát tagállami társfinanszírozást rendelt el, így ez azt jelenti, hogy 
a korábbi mintegy 1400 milliárd forintos, a Vidékfejlesztési Programban 
felhasználható összeg a hat évre növekedő időszakban 2900 milliárd forintra nő, tehát 
mintegy 1500 milliárd forint pluszforrás került a rendszerbe, aminek a kifizetéséről, 
illetve a kötelezettségvállaltatásáról a már félig eltelt két évben az irányító hatósággal 
együtt gondoskodnunk kell. A volumenből látható, hogy ehhez mindenképpen 
kapacitások voltak szükségesek, és, ugye, önmagában munkaszervezéssel is és 
hatékonyságjavító intézkedésekkel is igyekeztünk elébe menni, illetve megalapozni 
ennek a feladatnak a hatékony elvégzését, de mindenképpen szükség volt 
kapacitásbővítésre is, és a kormányzat 105 fő pluszforrást, már humán erőforrást 
biztosított a Kincstár részére. Ezzel a feladatellátás biztonságát, úgy látjuk, 
biztosítottnak tekinthetjük.  

A Vidékfejlesztési Program keretében többször módosításra került az éves 
fejlesztési keret is. Itt a legutóbbi módosításnak a számait láthatjuk. A takarmány-
előállító üzemek fejlesztésére 50 milliárd forint, a fagykármegelőzésre, a tavaszi 
fagykármegelőzésre 5 milliárd forint, az agrár-környezetgazdálkodásra 360 milliárd 
forint, az őshonos állatfajták genetikai megőrzésére 17 milliárd forint, az ökoáttérésre 
és fenntartásra 40 milliárd forint, a nem mezőgazdasági tevékenység diverzifikációjára 
vonatkozó vidéki turizmus fejlesztésére vonatkozó jogcímre pedig mintegy 50 milliárd 
forint került elkülönítésre.  

A Vidékfejlesztési Programnak, ahogy azt ismerjük, két lába van, az egyik a 
terület- és állatlétszám-alapú vidékfejlesztési támogatások köre. Itt, ugye, a 
legfontosabb, amiről beszélni kell, mindenképpen az AKG és az ÖKO jogcím, aminek 
2021-ben nyílt meg egy újabb köre, ebben a körben október 25-e és november 25-e 
között lehetett pályázatokat benyújtani. Minden várakozást felülmúló mértékű 
pályázat érkezett be, itt az ábrán vagy a dián látható, hogy több mint 17 ezer pályázó 
adta be agrár-környezetgazdálkodásra megközelítőleg 1,3 millió hektár nagyságú 
területre, és az ökogazdálkodásokra beadott pályázatok száma is jelentős mértékű, 
mert 3647 támogatási kérelem érkezett be több mint 179 ezer hektár nagyságú 
területre; ez a minisztérium által előzetesen tervezett számokat még egy kicsivel talán 
meg is haladja. Ezeknek a feldolgozása szintén nagy feladat lesz előttünk, hiszen ahhoz, 
hogy a koherencia fenn tudjon maradni, mindenképpen igyekeznünk kell, hogy a 
következő évi egységes kérelem benyújtására ezeknek a támogatási kérelmeknek a 
feldolgozása megtörténjen, és a nyertes pályázóknak támogatói okirat legyen a 
kezükben, tehát ezzel a terveink szerint jövő év március végére, április legelejére el kell 
tudnunk készülni.  

Szintén a tavalyi évet, illetve az idei évet érintő változás volt az AKG és az ÖKO 
területén, hogy a korábbi pályázati ciklusban, tehát a ’15-ös AKG- és ÖKO-pályázatok 
tekintetében az ötéves kötelezettségvállalási időszakot meg lehetett hosszabbítani egy 
évvel, és mintegy 10,5 ezer ügyfél nyújtott be erre vonatkozó kérelmet, akik tehát az 
ötéves időszakot hatra kívánták módosítani; ennek a több mint 90 százalékát már 
feldolgoztuk, és ezek a pályázók a megfelelő előírások betartásával tudják folytatni a 
programban való részvételüket. Ugyanígy megnőtt egy évvel az tejágazat 
szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatásoknak, illetve az őshonos és 
veszélyeztetett állatfajták genetikai állományának a megőrzésére vonatkozó pályázati 
időszak is.  

A Vidékfejlesztési Program másik jelentős lába a beruházási típusú pályázatok 
kiírása és elbírálása, illetve az ehhez kapcsolódó megvalósítás utáni kifizetések 
teljesítése. Itt látni kell, hogy a Vidékfejlesztési Program megnyílta óta már 99, tehát 
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közel száz pályázati felhívást jelentetett meg az irányító hatóság, amiből 66 intézkedés 
beruházási típusú, és az összes támogatási igénylés már megközelíti a 60 ezret, 
amelyből 16 600 darab LEADER-pályázat, de a fennmaradó 42 ezer pályázat is 
rendkívül komoly számosságot jelent. Ebben a körben már 27 240 támogatói okirat 
született, amelyből 9420 darab a LEADER-hez kapcsolódik. A számokból 
értelemszerűen látszik az, hogy az idei évben kiírt pályázati lehetőségekre nagyszámú 
pályázat érkezett be, közel 12 ezer pályázat feldolgozása van folyamatban.  

Szintén a beruházási típusú támogatásokhoz tartozik, hogy mintegy 34 ezer 
kifizetési igénylést meghaladó számú kifizetési igénylés érkezett már be a Kincstárhoz 
- ugye, itt több mérföldkőhöz kapcsolódóan egy-egy pályázó több kifizetési igénylést is 
bead egy pályázat során -, és ezekből már 32 ezer darab, tehát már több mint a 
92 százaléka feldolgozásra és kifizetésre került, mindösszesen 446 milliárd forint 
kifizetésnél tartunk. Jelenleg 2757 kifizetési kérelem áll elbírálás alatt - bár ez egy 
pénteki szám, úgyhogy lehet, hogy ennél már kevesebb -, és ez mintegy 50 milliárd 
forintos értéket jelent. Az is látszik, hogy közel 552 milliárd forintra a pályázók még 
nem nyújtottak be kifizetésigénylést, azaz a megvalósítási időszak még zajlik - 
értelemszerűen ezek a pályázatok még nem zárultak le.  

Az előlegkérelmek száma tekintetében: ahogy a számok is mutatják, ez 
lényegesen kisebb, mint a kifizetési kérelmeknek a száma. Ez, ugye, abból adódik, hogy 
a Vidékfejlesztési Program esetében sokkal szigorúbb szabályokat kell alkalmaznunk 
az uniós előírások miatt, mint más operatív programokban, itt csak bankgaranciával 
vagy azzal egyenértékű egyéb pénzügyi garanciával lehet előleg iránt kérelmet 
benyújtani a Kincstárhoz, illetve az önkormányzatok azok, amelyek mentesülnek a 
bankgarancia alól. Ennek megfelelően csak 3583 darab előlegkérelem érkezett be, 
ezeknek viszont már a 99 százalékát feldolgoztuk, és mintegy 83 milliárd forint előleget 
ki is fizettünk a pályázóknak.  

Ami még nagyon fontos, és ami a munkánkat mindenképpen meghatározza, az 
a pályázatok megvalósulása során, illetve a pályázatok életciklusa során benyújtott 
változásbejelentési kérelmek kezelése. Itt látható a számokból, hogy több mint 57 ezer 
darab került már benyújtásra, ami azt jelenti, hogy minden megvalósuló pályázathoz 
legalább két változásbejelentést nyújtanak be az ügyfelek, aminek a 97 százalékát 
szintén feldolgoztuk.  

A kimentési kérelmek értelemszerűen az elhúzódó beruházások határidő-
módosításaira vonatkoznak. Itt az elszámolás megkezdésére nyitva álló 12 hónap, 
illetve a beruházás befejezésére nyitva álló 24 hónap meghosszabbítására vonatkozó 
kérelmekről van szó. Ezeknek a számossága is eléri a 3 ezret, illetve az 5 ezer darabot.  

Amint említettem, az idei évben a kormányzat egy nagyon jelentős 
forrásnövekedésről vagy forrásnövelésről döntött, ez értelemszerűen azt is jelentette, 
hogy ebben az évben egy, a Vidékfejlesztési Program indulásakor tapasztalható 
pályázati, pályáztatási dömping történt. Ezen a dián az idei évben kiírt beruházási 
típusú pályázatokat, ezeknek a kérelemszámát, illetve az igényelt összegnek a számát 
lehet látni. Ebből látszik, hogy több mint 8600 kérelem érkezett be, és az igényelt 
összeg is meghaladja az ezermilliárd forintot, tehát jó úton tartunk afelé, hogy a 
biztosított forrásoknak a kötelezettségvállalása meg tudjon történni.  

A következő terület, mint ahogy említettem, a számosságát, már hogy ami az 
összegszerűségét illeti, kisebb területnek tűnik, ez a piaci és nemzeti támogatások 
intézkedései, ugyanakkor a jogcímek számát tekintve meghaladja a korábban említett 
területeket is, és, ugye, ez olyan szegmenseket céloz a mezőgazdaságban, amelyekre az 
Európai Mezőgazdasági Garanciaalap, illetve az európai Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Alap forrásai kevésbé érnek oda, és itt értelemszerűen lényegesen 
nagyobb támogatotti körben kisebb támogatási volumenekkel, de rendkívül fontos 
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célokat szolgáló támogatásokat kezelünk, illetve fizetünk ki. Több mint hetven jogcímet 
kezel ez a terület - ahogy említettem, ez rendkívül szerteágazó -, és mintegy 80 ezer 
kérelem érkezett már erre a területre, az ügyfelek szintjén pedig egy 90-100 milliárd 
forintos jóváhagyás szokott évente történni.  

Itt, ezen a területen történik a kárenyhítésnek a kifizetése is, itt már több mint 
6,2 milliárd forintot kezelünk, illetve fizetünk ki az ügyfeleknek, mintegy 73 ezer 
ügyfélnek…, bocsánat, a 73 ezer ügyfél befizetését fizetjük ki az arra jogosult 
ügyfeleknek.  

A belpiaci és a nemzeti támogatások megoszlását mutatja ez az ábra, tehát a 
belpiaci intézkedések 18 milliárd forintot, a nemzeti támogatások pedig 70 milliárd 
forintot tesznek ki. A legfontosabb belpiaci intézkedéseket és az azokon kifizetett 
összegeket láthatjuk a következő ábrán. Itt, ugye, mindenképpen kell megemlíteni a 
szőlőültetvények szerkezetátalakítását, valamint az iskolaprogramokat, ami mindig 
egy kiemelt területe a tevékenységünknek, illetve a magyar méhészeti programot és a 
borászatigép-beszerzéses pályázatot. Itt látható, hogy ezek az összegek nem olyan 
jelentősek, viszont az ezen a területen nyújtott támogatás a céljait tekintve legalább 
annyira fontos, mint a nagyobb összeggel rendelkező támogatások.  

Itt nem akarnék kitérni azokra a különböző intézkedésekre, amelyeket a Covid-
járvány kapcsán kellett tennünk bizonyos jogcímek, illetve bizonyos területek esetében. 
Azt azért mindenképpen meg kell említeni, hogy ez egy különleges év volt minden 
szempontból, főleg az iskolaprogramokra gondolva, hiszen az oktatás maga is 
szünetelt, tehát egészen unortodox megoldásokkal kellett elérni azt, hogy egyrészt a 
kérelmezők egyáltalán kérelmezni tudjanak, illetve hogy hozzá tudjanak jutni az erre 
szánt támogatásokhoz.  

A nemzeti támogatások közül leginkább az állattartókhoz juttatandó, illetve az 
állattartóknak címzett támogatásokról beszélhetünk. Itt leginkább az állatjóléti 
támogatások azok, amelyek évről évre nagy figyelmet kapnak, egyrészt a 
sertéságazatba, másrészt a baromfiágazatba juttatott támogatások, illetve idetartozik a 
kárenyhítési juttatás is, ami még mindenképpen említésre méltó. Amit itt most 
érdekességként kiemelnék, hiszen ezek a számok évről évre nagyjából azonosak, az 
mindenképpen az volna, hogy a kormányzat döntést hozott arról, hogy tekintettel a 
sertéságazat válságos vagy válság közeli helyzetére, illetve az inputárak 
megemelkedésére és az exportkorlátozásokra, extraforrást biztosít a sertéságazatnak. 
Ez azt jelenti, hogy 3 milliárd forint plusztámogatásnak a korábbi évek kérelmeihez 
kapcsolódó szétosztásáról kell gondoskodnunk. Ez most, a hónapokban megtervezésre 
került, és ezt a decemberi hónap folyamán a korábbi években benyújtott és már 
kifizetett támogatásokra elosztva fogjuk tudni teljesíteni. Illetve szintén az ágazat 
érdekében a korábban decemberre tervezett támogatásokat már októberben elkezdtük 
kifizetni, illetve teljesítettük is a kifizetésüket.  

Amiről még újdonságként beszélni kell, illetve érdemes, az a krízisbiztosítási 
rendszer, amiről májusban még csak említést tettem, illetőleg azóta már történtek 
előrelépések. Gyakorlatilag tekinthetjük ezt az első évet egy kísérleti évnek is, hiszen 
160 ügyfél csatlakozott ehhez a kockázati közösséghez, aminek az alapján 30 százalék 
saját forrásból és 70 százalék a krízisbiztosítási szervtől igényelhető forrásból történő 
kifizetés történik. Egyelőre ez az első év a csatlakozás éve volt, és a következő évtől lehet 
majd benyújtani a kompenzációs kérelmeket. Bízom benne, hogy ez is egy sikeres 
intézkedéssé fogja kinőni magát; a Kincstár mindent megtesz ennek érdekében, erre 
egy önálló szervezeti egység állt fel, és azon keresztül fogjuk tudni ezeket a 
támogatásokat teljesíteni. 

Amint, ugye, az előbb említettem, itt a kockázatkezelési rendszerről is szót kell 
ejteni. Az ide befizetést teljesítő, tehát a kockázatközösségben szerepet vállaló tagok 
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száma már meghaladja a 74 ezret, akiknek az éves befizetése 2020-ig 4,2 milliárd forint 
volt. ’21-ben megnőtt a befizetési kötelezettségnek az egységdíja, és így ’21-ben az előbb 
már említett 73 ezer tag 6,2 milliárd forint összeget fizetett be. A kockázatkezelési 
rendszer keretében természetesen nemcsak a tagdíjak vagy a hozzájárulások 
begyűjtése és befizettetése a Kincstár feladata, hanem legalább ennyire fontos feladat 
ezeknek a befizetett összegeknek a károsultak részére történő eljuttatása is. Láthatjuk 
a számokat: ’19-ben 6800 ügyfél, míg ’20-ben 8700 ügyfél, idén pedig novemberig 
9877 ügyfél nyújtott be kérelmet, és a korábbi 14 milliárd, majd 18 milliárd forint után 
idén már 21 milliárd forint került kifizetésre.  

Mindenképpen szót kell még ejteni arról - ugye, itt említettem a Covid-járványt 
-, hogy a Covid-járványhoz kapcsolódóan számos intézkedést hozott a minisztérium, 
ami a gazdálkodók érdekeit szolgálja, illetve a gazdálkodókhoz eljuttatandó források és 
támogatások összegét igyekszik növelni, illetve természetesen a Kincstár is tett ilyen 
intézkedéseket. Ezek közül az egyik legfontosabb a csekély összegű támogatások 
átmeneti támogatássá való átminősítése volt, ami, ugye, azt jelenti, hogy a de minimis 
keretet nem terheli ezeknek a kifizetése, illetve megnőtt ennek az összege is, és a 
Bizottság döntött a hosszabbításról is, tehát ezt ’22. június 30-áig tudja a tagállam 
alkalmazni.  

Szintén az előző bizottsági meghallgatáson is szóba került, és azt gondolom, 
hogy mindenképpen egy olyan aspektus, amelyre szintén érdemes két-három 
mondatot szánnunk, a kifizető ügynökséget érintő külső ellenőrzések említése, illetve 
vizsgálata. A kifizető ügynökség, ugye, nem tud attól a szerepétől elvonatkoztatni, hogy 
elsősorban uniós források kifizetését kell teljesítenie, ennek megfelelően az Európai 
Unió részéről, mind a Bizottság részéről, mind pedig a Számvevőszék részéről komoly 
figyelem kíséri a kifizető ügynökség tevékenységét - azt gondolom, hogy nem árulok el 
titkot azzal, hogy Magyarország tekintetében kiemelt figyelem kíséri a kifizető 
ügynökség tevékenységét -, illetve az egész tevékenységünket egy akkreditációs 
formában végezzük, ahol még a tanúsító szervnek a folyamatos ellenőrzése és 
vizsgálata is megtörténik. Ebben az évben 25 új vizsgálatot indítottak az előbb említett 
szervek, illetőleg 14 még az előző évekről folyamatban volt, és a 39 eljárásból 20-at 
zártak le, ebből a legtöbbet pénzügyi korrekció nélkül, tehát ez azt jelenti, hogy a 
Kincstár az előírásoknak megfelelően végzi a tevékenységét, és mindösszesen három 
esetben történt kisebb pénzügyi korrekció, amit a tagállam el is fogadott 
megállapításra, és két esetben tart a tagállam a bíróság előtt, ahol a jogvita még nem 
zárult le, ahol a Bizottságnak megállapításai vannak, amelyekkel a tagállam nem 
feltétlenül értett egyet, illetve nem értett egyet.  

Ami még érdekesség, és mindenképpen a tevékenységünkhöz tartozik, és amiről 
már az előző meghallgatás során is bemutató jelleggel, illetve hivatkozás jelleggel 
említést tettem, az a mobilGAZDA alkalmazásnak a fejlesztése, illetve annak a 
bevezetése. Örömmel mondhatom, hogy sikeres volt a Kincstárnak ez a 
kezdeményezése, ugyanis a mobilGAZDA alkalmazást immár 9 ezer felhasználó 
töltötte le. Én nagyon szeretném, és ezért is említem meg minden lehetséges fórumon 
ezt az újdonságot, mert nagyon szeretnénk, hogyha ebben az évben elérhetnénk a 
10 ezer letöltést, ugyanis ez az alkalmazás rengeteg olyan modern kommunikációs 
lehetőséget biztosít a gazdálkodók, illetve a kifizető ügynökség részére, amely 
megkönnyíti a kapcsolattartást, illetve felgyorsítja azokat a folyamatokat, amelyek az 
eredményes és minél hatékonyabb kifizetéshez vezethetnek.  

Már akkor is bemutattam itt, de azért két mondat erejéig most is mindenképpen 
megemlíteném, hogy milyen funkciói vannak ennek az applikációnak. Egyrészt 
ügyfélszolgálati funkciók, tehát időpontfoglalás; kérdés-válasz funkció; tájékoztatás, 
tehát újdonságok, hírek; naptár, személyre szabható naptár jelenik meg az 
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applikációban; kompatibilis a MePAR-ral, illetve a Mezőgazdasági Parcella-adatok 
könnyebben megtekinthetők, könnyedén megtekinthetők a mobil alkalmazás 
segítségével is; illetve ami akkor is és számomra még azóta is egy nagy újdonság, hogy 
georeferált fényképet tud az ügyfél készíteni, tehát egy hivatalos eljárásban elfogadott 
fényképpel ő maga is ki tudja váltani a sokszor költséges és számára is időrabló 
helyszíni ellenőrzési tevékenységet; bizonylatok beküldésére és lekérdezésére is 
lehetőség van, itt elsősorban a vis maior, a másodvetés, illetve egyéb agrotechnikai 
műveletek bejelentéséről van szó; és megjelent, megjelenítettünk benne egy új funkciót 
is, ez a földmérési funkció, amely az értelemszerűen megfelelő mobil eszközzel 
rendelkező gazdálkodók részére azt teszi lehetővé, hogy akár pont-, akár vonal-, akár 
területmérést végezzenek, ami rögtön az egységeskérelem-beadó felületen is meg tud 
jelenni, ezzel rendkívül megkönnyítve a gazdálkodónak a munkáját, hiszen ott, a 
helyszínen tudja azt látni, hogy ő mit mért, nem pedig otthon kell még ezt utána 
felidézni és visszaellenőrizni.  

Szintén fontos még, amiről egy mondatot mondanék, a megújult MePAR 
böngésző. A MePAR böngészőt is egy, a mai kor vívmányainak megfelelő felülettel, 
illetve a Kincstár arculatába illeszkedő felülettel újítottuk most, ahol a gazdálkodók az 
eddigi kényelmi szolgáltatásokon túl szintén újabb és modernebb szolgáltatásokkal 
találkozhatnak. Ezt a Kincstár honlapján találhatják meg, és a Kincstárnak a 
kezelésében történik a MePAR böngészőnek a továbbfejlesztése, illetve az 
üzemeltetése.  

Köszönöm szépen a figyelmüket. Azt gondolom, hogy minden kérdésre 
kitértem, de természetesen hogyha kérdésük van, akkor állok szíves rendelkezésükre. 

Hozzászólások, kérdések 

ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatást.  
Az elnökhelyettes úr megemlítette, hogy idén immár a második alkalommal van 

lehetősége a bizottságunk előtt megjelenni. Igen, az első alkalom a kinevezéséhez 
kapcsolódott, hiszen akkor egy - mondhatjuk úgy - tisztelgő látogatás keretében hívtuk 
meg az elnökhelyettes urat, hogy beszéljen a terveiről. Az pedig már szokásunkká, 
hagyománnyá vált, hogy az őszi ülésszakban meghívjuk a mindenkori kifizetésért 
felelős alelnököt egy általános tájékoztatás megtartására, és ezt köszönjük szépen, 
hiszen ekkor már döntő mértékben… Egyértelmű, hogy ekkorra már lezárult az előző 
év, megvannak annak a tapasztalatai, másrészt pedig most már nem tudom hányadik 
éve, hetedik-nyolcadik éve, de az előlegkifizetések is elkezdődtek, és szeretünk 
információt hallani ennek az ütemezéséről, a várható felhívásokról, a vidékfejlesztési 
pályázati felhívásokról és természetesen a lezárásról is.  

Azt örömmel vettük, hogy - idézem az alelnök úr szavait - minden idők 
legnagyobb előlegkifizetésének az időszakában vagyunk, ezt a diagramok mutatták is. 
Én bízom benne, hogy a lezárás is a szokásos időben meg fog történni, mert a 
gazdálkodók rendszerint a megkezdéstől, az előlegkifizetés időszakában nyüzsögnek, 
hogy én még nem kaptam, a szomszéd már meg már kapott előleget, a másik pedig, 
hogy amikor a végéhez közeledünk, ott május-júniusban, hogy na, de nekem még 
mindig nem jött meg, mert van egy elvarratlan, szál akármilyen oknál fogva, egy 
vizsgálat, egy ellenőrzés, egy bizonytalanság miatt nem kerülhetett sor a kifizetésre, és 
akkor indul meg a képviselők megkeresése, hogy miért is pont ővele nem sikerült még 
egyezségre jutnia a kifizető ügynökségnek.  

No, de először is gratulálni szeretnék ahhoz az adathoz, amely nekem impozáns, 
ahhoz a rengeteg kifizetési ügyszámhoz, amit itt látunk, a rengeteg pályázati 
ügyszámhoz, hiszen ez a felhívások számára egyre csak dúsul, és most is láttuk, hogy 
hányféle területre kerül kiírásra pályázati felhívás. És ha jól értettem, ezeknek az Unió 
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általi ellenőrzésénél, az Unió általi ellenőrzéseknél ezeknek döntő mértéke 
elmarasztalás nélkül zárult le, háromnál elfogadta a kormányzat, hogy ebben tényleg 
vétett valaki, tehát jogos a felvetés, kettőt pedig úgy ítéltek meg, hogy na, ez bíróság, 
mert ezt nem fogadjuk el, de az EU meg állítja, hogy az szabálytalan volt. Ez szerintem 
egy jó szám. Én nem ismerem más országok ebbéli gyakorlatát, de, ugye, 
Magyarországon elég jelentős, a tízmilliós lakossághoz képest elég jelentős a 
gazdaszám, ennek megfelelően az előbb említettek alapján az ügyszám is igen jelentős, 
és így ez nem tűnik túl nagy vitatott esetnek, amihez már előre gratulálni szeretnék. 

Említette az elnökhelyettes úr, hogy az AKG soha nem látott izgalmat váltott ki 
a gazdálkodók körében, és sokan jelentkeztek rá, még a várakozásokhoz képest is 
nagyobb számban. Én értettem - gyorsan fel is írtam -, hogy ez 17 588 gazdát jelentett 
mintegy 1 millió 281 ezer hektáron, az ÖKO, az, ugye, külön alapból megy, de ott is egy 
növekedés látható, de azt tudhatjuk, hogy eddig mennyi volt a gazdák száma? Mert a 
mostani 17 588-at nem tudjuk, én legalábbis nem tudom mihez mérni, mert nem 
ismerem, hogy az előző, lezárt öt-, illetve hatéves ciklusban - mert, ugye, szó volt róla, 
hogy itt egy átmeneti év, egy hosszabbítás is volt - vajon mennyi volt a jelentkezők 
száma, pontosabban azoké, akik nyertek, tehát akik érdemben alanyai lettek az AKG-
nak.  

Nekem ezek lettek volna az előzetes gondolataim a köszönet szava mellett és az 
általános tájékoztatás megköszönése mellett, és egy-két kérdést is felvetettem. Most a 
bizottsági tagokat kérdezem, hogy kinek van kérdése, észrevétele az elhangzottakhoz. 
(Jelzésre:) Steinmetz Ádám! 

 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr, és az 

elnökhelyettes úrnak is köszönöm szépen a tájékoztatást. Nagyon örülünk a jó 
híreknek, mert hallottunk belőle többet is, és egyben szeretném megkérni, hogyha ezt 
a tájékoztatót elküldené a titkárságnak, és onnan megkaphatnánk, azt megköszönném, 
hogy még jobban tudjuk ki tudjuk majd esetleg elemezni a számokat.  

Lehet, hogy elkerülte a figyelmemet, és felületes voltam, de ha ez így van, akkor 
most megkérdezem, hogy a 2020. évben az Államkincstártól körülbelül hetven 
különböző jogcímen igényelt támogatás során hány hibát, hiányosságot találtak, ami 
miatt nem történt meg kifizetés. Illetőleg a büntetések összesített összegére is kíváncsi 
volnék, hogy hány gazdálkodót sújtottak különböző okoknál fogva büntetéssel, milyen 
összegben, és azt mire fordították. Elnökhelyettes úr, legyen kedves válaszolni erre a 
kérdésre! Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés? (Jelzésre:) Igen, Horváth István! 
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Elnökhelyettes Úr! Én is a köszönetemet szeretném kifejezni az elnökhelyettes 
úrnak, illetve az egész apparátusnak a munkájáért, hiszen ez egy nagyon komoly 
csapatteljesítmény, és figyelve az elmúlt évtizedeket lehetett érezni azt, hogy 2010-től 
folyamatosan, még Fazekas miniszter úr idejében elkezdett az MVH-nak a 
rendbetétele, és emlékszem, akkor, 2006 és ’10 között még Szekszárd 
polgármestereként folyamatosan hívogattuk az MVH-t a különböző balhékkal meg ki 
nem fizetésekkel és mindennel kapcsolatosan. 2010-től annyira konszolidálódott a 
dolog, hogy én is azt gondolom, hogy most már valóban ügyfélbarátként és a gazdák, a 
gazdálkodók, a vidéken érvényesülni kívánó emberek munkájának a segítségeként, 
annak egy komoly bázisaként működik az MVH vagy most már az Államkincstár. Én is 
csatlakoznék tehát az elismerő szavakhoz.  
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Egy-két dologban én is szeretnék csatlakozni az előttem szólókhoz. Az AKG-val 
kapcsolatosan örömmel vettük, hogy azért sok mindenben változott az AKG kiírásának 
a feltétele. Emlékszem rá, még a korábbinál volt olyan, hogy szerves trágyát lehetett 
használni, de szántani meg nem lehetett, tehát igazából akkor a szerves trágya hogy 
megy be a föld alá, ha igazából nem lehet alászántani? Nyilván erre voltak valamiféle 
technikák meg nehéztárcsák, de a mostani AKG-ban ez már, a szerves trágya már 
inkább előnynek számít, és a szántás is egy lehetőség. De viszont szakmailag mégis 
komoly hiányérzetem van, és azt szeretném megkérdezni, hogy ezt hogyan lehetne még 
rendbe tenni márciusig, ugyanis a szerves trágya alatt szó szerint az almos trágyát 
értjük, de ma magyar állattenyésztésnek a jelentős része hígtrágyával rendelkezik, 
többek között a sertéstartóknál szinte mindenki hígtrágyával rendelkezik, és sajnos 
nagyon komoly problémát jelent a hígtrágyának a kijuttatása. Nyilván ez is ilyen 
ellenőrzött módon van, meg különböző mintavételezések vannak, meg megvan ennek 
az eljárási rendje, de számomra az anyagnak ez a része csalódás, holott mi annak idején 
kértük, hogy a hígtrágyát is lehessen úgymond trágyaként tekinteni. Erre van-e valami 
lehetőség? Hiszen sok sertéstartó nem rendelkezik annyi földterülettel, vagy egyáltalán 
nem is rendelkezik földterülettel, mert annak idején adottság volt, hogy a téeszből vagy 
az állami gazdaságból ott maradt az állattartó telep, a környező földek meg elkerültek 
más tulajdonba; ott a jószág, ott a hígtrágya, és nem tudjuk kirakni a területekre. Ez 
nagyon komoly problémát okoz a telepek működésében, és most viszont ahhoz, hogy 
egy telep működjön, a trágyakihelyezésre szerződéssel kell rendelkeznie a telep 
tulajdonosának. Hogyha tehát az AKG-nál motiváció lenne az, hogy a hígtrágya-
kijuttatás - nyilván beltartalom alapján, ellenőrzött módon, meghatározott 
mennyiségben, a nitrátot, a nitritet, minden ilyet figyelembe véve -, akkor ez egy nagy 
segítség lenne az állattartóknak, hogy a földterülettel rendelkező gazdákkal meg 
tudjanak állapodni. Egyáltalán ebben van-e még mozgástér? Lehet, hogy nincs, de ez 
egy nagyon gyenge pontja ebből a szempontból az AKG-nak, hogy erre nincsen 
pluszpont. 

A többivel kapcsolatosan nincs olyan… Nyilván én is nagyjából tisztában vagyok 
a részletekkel, amelyek az állattenyésztést érintik, tehát most nem kívánnék itt 
túlmozgásosan kérdezni. Esetleg az azért felmerült itt a gyenge forint meg az erős euró 
kapcsán, hogy adott esetben, ha árfolyamnyeresége van ennek az egész történetnek, 
akkor azzal az árfolyamnyereséggel kalkuláltak-e, hogy az milyen mértékű, és 
esetlegesen az a forint, amennyiben pozitív, hogyan kerülhet adott esetben pályázatok 
bővítésével, illetve milyen egyéb módon tudják a gazdák ezeket a forrásokat esetlegesen 
lehívni?  

És akkor még egy - mégiscsak túlmozgásos leszek - kérdés. Mi 
kezdeményeztünk, többen kezdeményeztünk állattartók az ÁTK-s pályázatok kapcsán 
- ami egy óriási lehetőség a magyar állattenyésztésnek, tehát ilyen mértékű támogatási 
lehetőség még nem volt, de azt érezzük, hogy nem minden esetben -, mert a kiírás 
időszakában lévő építőipari árak, illetve költségek ma már a megvalósításhoz képest 
teljesen más szinten vannak, és amíg a GINOP-pályázatoknál meg egyéb ilyen TOP-os 
pályázatoknál volt arra lehetőség, hogy amikor újraszabályozták, és, ugye, most január-
februárban ezeknek az úgymond beruházási értékekkel kapcsolatos 
normagyűjteménynek az újragondolása van, lesz-e arra lehetőség, vagy foglalkoznak-e 
azzal, hogy annak érdekében, hogy az 50-50 százalékos támogatási mérték 
megmaradjon, lehessen kérni ezekre a beruházásokra ráemelést, nyilván annak 
arányában, ahogy ezt a fajta új normagyűjtemény lehetővé teszi. Ez lenne a kérdésem. 
Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) 
Magyar Zoltán alelnök úr! 

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

szeretném megköszönni az elnökhelyettes úrnak a beszámolót, rendkívül hasznos volt. 
Én kevéssé nagy fajsúlyú kérdésekkel, de az érintettek számára roppant fontos 
ügyekben szeretnék válaszokat kérni.  

Egyrészt az őshonos állatfajtákkal kapcsolatos támogatás ügyében érdeklődnék, 
hogy mi várható. Itt arra gondolok, hogy a korábbi években voltak problémák, felénk, 
képviselők felé is érkeztek visszajelzések, hogy itt az érintettek információhiányban 
szenvednek, és nem kapták meg a szerintük nekik jogosan járó támogatást. Ebben 
várható-e valami rugalmasabb lépés és hozzáállás? 

A másik pedig az, hogy az ön megbízásából Gulyás Levente főosztályvezetőtől 
érkezett levelek jutottak el hozzám, amelyekben helyszíni vizsgálatot követően kaptak 
az érintettek határozatot. 1 százalékos szankciót állapítottak meg, tehát a mértéke 
egyébként nem is vitatott, és valós a feltárt probléma, ugyanakkor számomra is 
nehezen értelmezhető a határozat, hiszen sokszor, sőt minden esetben annyira 
felesleges információkat is tartalmaz. Ez ügyben kérném a segítségét, hogy ez valahogy 
az egyszerűbb, főleg idősebb gazdálkodók számára is, akik esetleg az online 
ügyintézésben nem tudnak olyan hatékonyan részt venni, egy közérthetőbb formában 
megérkezhetne-e. Tehát mondjuk valaki konkrétan tart hét darab szarvasmarhát, kap 
egy ilyen ellenőrzést, 1 százalékos szankciót, és közben a levél hivatkozik 
anyajuhtartásra, cukorrépa-termesztésre, rizstermesztésre, ipari zöldségnövény 
termesztésre, tehát sok felesleges támogatási sort sorol fel, és azok közül kellene 
kibogarásznia azt, hogy rá éppen melyik vonatkozik. Szóval szerintem ezt sokkal 
közérthetőbben és átláthatóbban is meg lehetne fogalmazni.  

A másik pedig az, hogy nyilvánvalóan az egy technikai hiba, és nem átkozom érte 
a Kincstárat, de például ezen levélben is teljesen olvashatatlan a levél fele, egymásra 
vannak nyomtatva a sorok. És hogyha még ez egyszer fordult volna elő, akkor nyilván 
meg sem említeném, de két különálló ilyen esetet is kaptam ugyanabból a térségből, 
tehát feltételezem, hogy hasonló időszakban és nyomtatóval készültek. Tehát egy picit 
nagyobb figyelmet kérek esetleg a munkatársak részéről, mert ezek az emberek aztán 
tényleg kétségbeesve fordulnak hozzánk, hogy hát itt úgy tűnik számukra, hogy még a 
fellebbezés esélye is elveszik, hiszen kicsúsznak mindenféle határidőből, mert először 
azt szeretnék kibogarászni, hogy egyáltalán miről szól ez a határozat. Ez tényleg csak 
egy ilyen figyelmességi észrevétel volt, hogy ezekre érdemes lenne jobban odafigyelni.  

Illetve még mindig kérném továbbra is azt, hogy a határozatokat egy picit 
közérthetőbben és lényegre törőbben fogalmazzák meg. Még mindig túl sok a 
jogszabályi hivatkozás és a számukra érdektelen információ. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem 

jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor megadom a szót az elnökhelyettes úrnak.  

Detre Miklós reflexiói, válaszai 

DETRE MIKLÓS elnökhelyettes (Magyar Államkincstár): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Igyekeztem jegyzetelni, remélem, minden kérdésre fogok tudni választ adni.  

A kifizetések természetesen az előlegfizetési időszak lezárultával sem állnak 
meg, hiszen rögtön másnap újabb 14 milliárd forint területalapútámogatás-
részfizetéssel folytattuk, tehát már ezen a héten is, illetve már múlt hét pénteken is 
generáltunk forgalomsorokat, és a részfizetés időszakában értelemszerűen azt az első 
dián látható további mintegy 130 milliárd forintot szeretnénk kifizetni a gazdálkodók 
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részére. És valóban, most már évek óta gyakorlat, mondhatom, hogy a ’18-as, tehát a 
’17. évi egységes kérelmek kifizetéséhez kapcsolódó ’18. éves záráskor már el tudtuk azt 
érni, hogy a támogatások több mint 90 százalékát április hónapban, május hónap 
elejéig el tudtuk juttatni - ez most sem lesz másképp. Értelemszerűen azért itt 
alapvetően a két legnagyobb jogcímre, a területalapú támogatásra és a zöldítésre kell 
gondolni, a bonyolultabb vagy éppen egyéb ellenőrzéseket is igénylő jogcímeknél, 
illetve egyes ügyfeleknél mindenképpen igénybe fogja venni a Kincstár azt a 
rendelkezésre álló határidőt, amit a jogszabály biztosít június 30-áig. És a dolgok 
természeténél fogva egy-egy ügy még ezen is túlcsúszik, itt általában már a jogvitákkal 
vagy egyéb, belső ellentmondásokkal terhelt vagy esetleg külső szervek eljárásától 
függő eljárások maradhatnak fenn. Most is azt tudom tehát mondani, hogy a terveink 
mindenképpen arra irányulnak, hogy az egységes kérelemhez kötődő kifizetések nagy 
részét április végéig teljesíteni tudjuk.  

Az AKG-pályázatban részt vevő ügyfelekkel kapcsolatban az eredmény azért 
nagyon kimagasló, hiszen az eddigi AKG-ban 12 ezer ügyfél vett részt, és mintegy 
800 ezer hektáros területet vontak be ebbe a gazdálkodók. Így a dián is látható, illetve 
az említett szám mindenképpen fontos a tekintetben is, hogy azt gondolom, hogy az 
AKG-ban korábban részt vett pályázóknak a lelkesedése töretlen, illetve az ő jó 
példájuk újabb pályázókat vont be ebbe a körbe, és nagyon sokan látták azt be az elmúlt 
időszakban, hogy igenis azért a plusztámogatásért érdemes a fenntartható gazdálkodás 
és a környezetvédelem tekintetében is kötelezettségeket vállalni. Úgyhogy én azt 
gondolom, az a két szám magyarázza is a kiírás sikerét.  

Hogy hány elutasítás volt a kérelmezések kapcsán, azt, ugye, igazából onnan 
tudjuk megállapítani, hogy mintegy 169 ezer egységes kérelem érkezett be, és 166 ezer 
gazdálkodó részére fizettünk ki támogatást, tehát minden évben egy néhány ezres kört 
jelent, akiknek a kérelme elutasításra kerül. Ennek különböző okai vannak, itt 
leginkább egyébként a földhasználat, illetve az egymással történő meg nem 
állapodások, illetőleg jogosulatlan igénylések, tehát egyéb típusú jogosulatlan 
igénylések merülnek fel. Itt értelemszerűen nem beszélhetünk olyan értelemben 
megtakarításról, hogy a végkifizetések lezárásakor minden megmaradó forrást 
felosztunk; ezt hívják az úgynevezett borítéknak, és ezek a támogatási összegek a 
jogosultan igénylő gazdák között felosztásra kerülnek, értelemszerűen tehát az 
elutasított kérelmezők összegeivel a többiek támogatása növekszik. Ez, ugye, ott a 
retroaktív eljárásnál is azért érdekes, mert minden jogosan igénylő gazdálkodónak 
annál több támogatás jut, minél több jogosulatlanul igénylő gazdálkodó kiesik ebből a 
rendszerből valamilyen módon, leginkább önkéntesen, de hogyha nem, akkor a hivatal 
útján.  

Az agrár-környezetgazdálkodási programhoz kapcsolódóan a képviselő úr 
kérdésére megmondom őszintén, hogy itt magában a stratégiai, illetve a 
szakmapolitikai kérdésekben az Agrárminisztérium hozza a döntéseket, nekünk egy 
dolgunk van: hogy az őáltaluk megalkotott pályázati felhívásokhoz az eljárási 
kérdésekben a szaktudásunkat hozzátegyük, hogy tényleg minél könnyebben 
megvalósítható pályázatok jöjjenek ki. Én nem vállalkoznék arra, hogy szakmai részét 
meghatározzam.  

Az árfolyamokkal kapcsolatban pedig kettős dolog van: tehát, ugye, az 
intézménynél nem jelentkezik árfolyamnövekmény, tehát az ugyanúgy visszakerül a 
közös kalapba, ami aztán utána kiosztásra kerül. Ez a pályázatos jogcímeknél is 
ugyanúgy érvényesül tehát; illetve bizonyos kifizetéseket mindig rögzített 
árfolyamokon kell teljesítenünk, így az előlegfizetési időszakban is van egy úgynevezett 
árfolyamrendelet az előlegfizetés megkezdése előtt, és azon az árfolyamon kell 
teljesíteni, még akkor is, hogyha idő közben változik. Tehát itt is az van, amit 
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elmondtam, hogy egy néhány forinttal erősebb forinttal kezdtük ezt az évet, de ez nem 
azt jelenti, hogy most, az előlegfizetés lezártakor is érvényes lenne még az, hogy a forint 
erősebb lenne, mint tavaly volt.  

A költségnövekménnyel kapcsolatos kérdés pedig valóban felmerült. Ugye, itt a 
Vidékfejlesztési Program keretében ez egy nehezebb kérdés, mert pontosan a 
támogatásintenzitás, a belső korlátok és minden egyéb tényező miatt nehezebb, mint 
más operatív programokban egyszerűen ráemelni egy támogatási összeget, ennek 
ellenére az Agrárminisztérium kezdeményezte, és a miniszter úr felkérésére a 
szakapparátus már ki is dolgozta azokat a javaslatokat, ahogy ezt a költségnövekményt 
majd érvényesíteni lehet. Ennek egyik lépése mindenképpen az volt, hogy az említett 
ÉNGY-t a korábbi negyedéves frissítés helyett igyekszünk egy havi frissítésre átállítani, 
és most én a részletekről azért nem akarnék még beszélni, mert ezt még nem fogadták 
el, de a dolognak a lényege mindenképpen az volna, hogy az elszámoláskori ÉNGY-ben 
meghatározott árak alapján lehessen némiképpen a megemelkedett költségeket 
figyelembe venni.  

Az őshonos-kifizetésekkel kapcsolatban néhány évvel ezelőtt még valóban 
komoly problémák voltak tapasztalhatók. Én azt gondolom, hogy a szakmaközi 
szervezetekkel történő rendszeres kapcsolattartásunk, aminek ténylegesen az a célja, 
hogy a gazdálkodókat képviselő szervezetek valóban átérezzék azokat a 
kötelezettségeket, amelyeket rájuk ró az együttműködés, azokat a magukévá tegyék, és 
ez az elmúlt években azért komoly sikereket is hozott - egyébként éppen a holnapi 
napon lesz egyeztetés a szürkemarha-tenyésztőkkel és a lipicaitenyésztőkkel -, és 
minden fórumot megragadunk arra, hogy az eljárásainkat, illetve a kötelezettségeinket 
jól megismerhessék. A másik nagyon fontos része pedig ennek az ENAR 
nyilvántartásnak a korszerűsítése, annak a karbantartása. Ugye, itt is vannak más 
közreműködők a gazdálkodókon és a Kincstáron kívül, és mindenképpen egy 
összehangolt párbeszéd és egy kommunikáció az, ami ezt segítheti. Én abban bízom, 
hogy az idei eredményeink azért azt már mutatják is, hogy ott is lényegesen nagyobb 
arányban és gyorsabban tudtunk kifizetéseket teljesíteni.  

A határozatok közérthetőségét tekintve azt hiszem, hogy ez is szóba került a 
múltkori meghallgatás során is. Én az államigazgatásában dolgozom immáron 
negyedszázada, és azt látom, hogy sajnos az egyszerűsítés mindig azt okozza, hogy 
minden egyes döntés egy oldallal hosszabbá válik - ez sajnos nálunk sincs másképp. De 
ez nemcsak az államigazgatásra vonatkozik, tudjuk azt, hogy ma már egy banki 
szerződés is csak irományfedélben vihető haza, mert a zsebben már nem fér el, vagy 
egy telefonvásárlásnál is ez van, de ettől függetlenül nem akarnám elkomolytalankodni 
ezt a témát, és igyekszünk akár ebben a jogcímben is közvetlenül megvizsgálni azokat 
a határozatokat, hogy hogyan lehetne ott egy deregulációval valahogyan érthetőbbé 
tenni az államigazgatási döntéseket vagy a döntéseinket.  

A másik kapcsán pedig, hogy olvashatatlanok a határozatok, ezúton is szíves 
elnézést kérek, és természetesen ott, ahol egy nem értelmezhető kötelezést tartalmaz 
egy boríték, nem beszélhetünk határidőről, tehát ott egyértelmű, hogy egy új közlést 
kell kérni, hogyha ez érinti, valóban kötelezettséget vagy jogot állapít meg. És itt is 
megint csak azt tudom mondani, hogy van, amikor a modernizáció egy kicsit visszaüt, 
hiszen itt már azért automatizált nyomtatások és borítékolások történnek, ami hogyha 
hibás, akkor csak úgy derülhet ki, hogyha visszajelzés van, és akkor természetesen 
azonnal igyekszünk ezeket javítani.  

Azt gondolom, hogy legalábbis ami kérdéseket felírtam, azokra válaszoltam. 
Hogyha esetleg valamit kihagytam, akkor kérem jelezni. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimra nézek, akik hozzászóltak, 
kérdéseket tettek fel, és kérdezem, hogy van-e további kérdés, észrevétel. (Senki nem 
jelentkezik.) Amennyiben nincsen - nem látok ilyet -, akkor megköszönöm az 
elnökhelyettes úrnak a tartalmas beszámolót.  

Várjuk a prezentációt, kérjük a titkárságunkhoz eljuttatni, hiszen olyan 
adatmennyiséget kaptunk, hogy én próbáltam követni a vetítés alkalmával, de 
természetesen sem lejegyzetelni, sem memorizálni nem tudtuk azt, pedig iszonyú 
fontos, számunkra fontos adatok is megjelentek itt a diavetítés alkalmával; és jó lesz 
megjegyeznünk és értékelnünk azt a nagyon jelentős munkát, amit önök végeznek, azt 
a nagyon jelentős forrást, ami rendelkezésre áll, és azt a nagyon jelentős 
pályázatifelhívás-tartalmat, hogy hányféle felhívás kerül közzétételre, és mire 
készüljenek a gazdálkodók ezen felhívások kapcsán az elkövetkezendő időszakban. Ezt 
jó lesz nekünk is továbbítani az érintetteknek, erre vállalkozunk. Úgyhogy még egyszer 
nagyon köszönöm a beszámolót.  

Mondhatnám úgy, hogy az idegőrlő munka mellett mégis nyugodtságot és precíz 
és minél kevesebb hibát hozó döntéseket hadd kívánjak önöknek! Természetesen az 
advent időszaka környékén kívánom, hogy legyen idejük önöknek is majd a pihenésre. 
Köszönöm szépen a munkájukat.  

 
DETRE MIKLÓS elnökhelyettes (Magyar Államkincstár): Én is köszönöm 

szépen a lehetőséget. A prezentációt természetesen átküldjük, és ha bármilyen további 
adatra, valaminek az alábontására vagy ilyesmire van szükség, akkor állunk a bizottság 
szíves rendelkezésére. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A 2. napirendi pontot is lezárom.  

Egyebek 

Rátérünk az egyebekre. Csak jelezni szeretném, hogy holnap kerül sorra a V4-es 
országok mezőgazdasági bizottságai vezetőinek az online tanácskozására - ezt többször 
jeleztük képviselőtársaimnak, hogy aki szeretne ezen részt venni, bejelentkezni, az 
kísérje figyelemmel. Úgy tudom, hogy két alelnök társam jelen lesz a holnapi ülésen, 
legalábbis az előterjesztésben ezt kaptam. (Jelzésre:) Igen, Magyar Zoltán! …Vagy nem 
tudunk róla, vagy…? 

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: De, tudok róla.  
 
ELNÖK: Akkor jól van! Én ott leszek, tehát a főképviselet meglesz 

mindenféleképpen. Ezt csak tájékoztatásképpen szerettem volna elmondani a 
bizottságnak.  

Ugyan nem ismerjük a jövő évi munkarendet, de az várhatóan nagyon kevés 
ülésnapot jelent majd a közelgő választásokra való tekintettel, és nem tudok olyanról, 
hogy szaktörvénnyel, netán a mezőgazdaságot érintő szakmai törvénnyel 
foglalkoznánk, ezért könnyen lehet, hogy a négyéves munkánknak ez az utolsó 
mezőgazdasági bizottsági ülése. Ezért meg szeretném köszönni mindazoknak, akik 
tagként, változó tagként - hiszen az LMP részéről ilyen tagunkról is beszámolhatunk - 
jelen voltak, segítették a munkánkat. Mindenkor határozatképesek tudtunk lenni, ezt 
köszönöm mind a kormánypárti, mind az ellenzéki oldalnak. Köszönöm továbbá azt a 
viszonylag higgadt hangnemet, amely a bizottságunkra jellemző, hogy elsősorban a 
szakmai területet próbáljuk értékelni. Nem kérdéses, hogy ebben időnként 
véleménykülönbség alakul ki, de ez a véleménykülönbség talán sosem hágta át a 
lovagiasság kereteit, legalábbis így utólag visszaemlékezve én így értékelem.  
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Meg szeretném köszönni a munkát a munkatársaknak, a gyorsíróknak, akiknek 
időnként fejtörést okoztunk a szakszavak használatával, de ők udvariasan 
megkérdezték tőlünk, hogy mit is jelentettek azok. Reméljük, hogy nem ez tartozott a 
bizottsági üléseink legemlékezetesebb időszakai közé, hanem általában a rendes 
munkamenet, ami itt az évek során kialakult.  

Köszönöm bizottságunk munkatársainak, hogy mindenkor a bizottsági tagok 
rendelkezésére álltak. Ez ezután is így lesz, tehát én az elkövetkezendő, ciklust lezáró 
hónapokra is ezt kérem, követelem a bizottság fő munkatársaitól. Ha bárkinek olyan 
típusú kérdése van, amiben a bizottság munkatársaitól várja a segítséget, akkor ők 
rendelkezésre kell hogy álljanak, úgy látom, hogy ez nem is esik nehezükre, tehát ők ezt 
meg fogják tenni, de meg szeretném köszönni az ő munkájukat is.  

És megköszönöm azoknak is, akik most nem lehetnek jelen, hiszen sokszor 
szakmai, ágazati vezetők is eljönnek egy-egy téma kapcsán, ők általános meghívót 
szoktak kapni. Ők nyilvánvalóan akkor jelennek meg, amikor látják a napirendi 
pontokból, hogy olyan kérdés merül fel, amelyre érdemes idejönniük, beülniük, 
végighallgatniuk, mert az ő ágazatukat az érinteni fogja.  

Így szeretném lezárni ezt a négyéves időszakot a mostani tudásunk szerint - 
elnézést kérek, ha ezt valaki majd felülírja, és még egyszer találkozunk, ez nem fog a 
nehezünkre esni -, és ahogy itt az elnökhelyettes úrnak is kívántam, önöknek is azt 
kívánom, hogy legyen idejük pihenni, kinek-kinek a saját, de leginkább családi 
környezetében, és jövőre úgy induljunk neki annak a néhány hónapnak, hogy mi akkor 
is egy nagy rendszerbe, az Országgyűlés rendszerébe tartozunk annak ellenére, hogy 
különféle formációkban, de egymás ellen fogunk küzdeni a várható kampányidőszak 
alatt. Azt kívánom, hogy ne okozzunk olyan sérülést egymásnak, ami miatt nehéz 
szívvel jönnénk majd újra össze, azok, akik bekerülnek a ’22-es választás utáni 
parlamentbe, és ami ott nehézséget okozna abban, hogy esetleg majd újra egy 
bizottságban legyünk bármelyikünkkel.  

Ezekkel a jókívánságokkal áldott ünnepet kívánok mindenkinek! 
(Közbeszólások: Köszönjük! Viszont kívánjuk!) Köszönöm.  

(Dr. Steinmetz Ádám jelzésére:) Ja! Vissza kell vonnom… (Derültség.) Nem is 
mondtam azt, hogy lezárom az ülést, és az ülést berekesztem, mert az egyebeknél, 
teljesen jogos (Zaj.) - és egy kis csöndet kérnék szépen, Zoltán -, Steinmetz Ádám 
jelentkezett. Az egyebeknél nem tértem ki a további kérdésekre, hozzászólásokra, 
megjegyzésekre vonatkozó mondataimra, ezért elnézést kérek! A jegyzőkönyv tovább 
folytatódik. (Derültség.)  

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

köszönöm az elnök úrnak a lezáró gondolatait, és nagyon nagy megtiszteltetés volt 
egyébként ebben a bizottságban dolgozni. Nem is tudom, hogy volt-e rá példa, hogy 
hiányoztam, mindig igyekeztem itt lenni, a legjobb tudásomat hozzátenni itt a bizottság 
működéséhez, munkájához, és remélem, hogy ez a jövőben is így lesz. Az egyetlen 
szívfájdalmam, hogy az Állattenyésztési albizottság ebben a ciklusban sem ülésezett; 
remélem, hogy ez majd a következő parlamenti ciklusban másképp lesz. És ha nagyon 
hiányoznánk, akkor fogunk majd egy rendkívüli ülést vagy egy bizottsági meghallgatást 
kezdeményezni, hogy ülésezzünk a választásokig.  

De a viccet félretéve - és már látom, hogy Magyar Zoltán szúrós szemmel néz 
rám, hogy fejezzem be a gondolataimat (Derültség.)  - még egy kérdést is szeretnék 
feltenni, mert az egyebekben mindig szoktam kérdést feltenni. A Tokaj-hegyaljai 
látogatásunk a Covid-helyzet miatt elmaradt. Amennyiben a járványhelyzet jobbra 
fordul, javulni fog a tendencia, várható-e, hogy még a tél vagy a tavasz folyamán a 
bizottság ezzel a megtisztelő meghívással élni tud? Erre szeretnék választ kapni, és 
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megragadva az alkalmat én is mindenkinek áldott, békés ünnepeket és egy szebb jövőt 
kívánok! 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, és még egyszer elnézést kérek! Az egyebeknél 

tartunk.  
Mondhatnám azt, hogy a képviselő úrra is figyelemmel voltunk akkor, mert az 

kihelyezett ülés eredeti napján nem tudott volna részt venni, mint ahogy jelezte, és egy 
kicsit ez is inspirált arra - nyilvánvaló, hogy a vírushelyzet azért súlyosabb volt -, hogy 
fel kellett függesztenünk a szervezést. Nem teszek javaslatot, sőt nem is 
kezdeményezem a tavaszi, nagyon rövid és inkább kampányhangulattal eltelő 
időszakban, hogy látogassunk el Tokajra, ezt kénytelen vagyok újabb egy évre 
prolongálni. Majd akinek lesz arra lehetősége, az megszervezi ezt a látogatást akkori 
bizottsági elnökként, reménykedve ebben. Én tehát már nem tervezem.  

Az ülés berekesztése 

Ha nincs további kérdés, észrevétel (Senki nem jelentkezik.), akkor az egyebek 
napirendi pontot lezárom, és az ülést berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 37 perc) 
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