
Egészséges, megfizethető élelmiszer, fenntartható mezőgazdaság  

A célunk az, hogy a kiváló adottságú magyar mezőgazdaságnak köszönhetően 
egészséges és megfizethető, hazai élelmiszer kerüljön minden család asztalára. Ennek 
érdekében támogatjuk az agrárkörnyezet- és tájgazdálkodás rendszereit, az ökológiai 
gazdálkodást, a fenntartható, talajkímélő művelést, a vízmegtartó földhasználatot. Az 
ökológiai gazdálkodási rendszer egészséges és minőségi élelmiszereket ad, kevésbé 
terheli a környezetet, valamint kedvezőbb táplálkozási és népegészségügyi hatásai 
vannak, továbbá foglalkoztatási mutatói jobbak, így azonos területen több embernek 
adhat megélhetést. Mindezért és az EU ajánlásainak is megfelelően minden eszközzel 
támogatjuk és segítjük az ökológiai gazdálkodásba vont területeket, és a tönkretett 
kishantosi ökológiai modellgazdasághoz és népfőiskolához hasonló tudásközpontok 
létrejöttét.  

Nem hagyhatja el Magyarországot több víz, mint amennyi érkezik! Az öntözés szerepe a 
mezőgazdasági termelésben világszerte meghatározó, jelentőségét pedig a klímaváltozás 
tovább erősíti, ezért az ország területére érkező vízkészletek minél nagyobb hányadát 
vissza fogjuk tartani, ennek infrastrukturális feltételeit megteremtjük. A vízvisszatartó és 
vízelvezető (belvízi, árvízi, öntözési) csatornarendszert, és a helyi víztározókat a helyi 
közösségek és a földhasználók kezébe adjuk, fejlesztésüket, és fenntartásukat támogatni 
fogjuk. A folyóvölgyek komplex, több szempontú (vízgazdálkodási, árvízvédelmi, 
gazdálkodási, öntözési, ökológiai, vidékfejlesztési) fenntartható hasznosítási programját 
fogjuk megvalósítani, valamint a Duna-Tisza köze vízháztartási problémáin is segítünk. 

Az élelmiszerárak brutális emelkedésére is választ kell adnia az új kormányzatnak, ezért 
egyebek mellett az alapvető élelmiszerekre, különös tekintettel a zöldségekre és 
gyümölcsökre kivetett áfakulcsot 27%-ról 5%-ra csökkentjük.  

Olyan agrárpolitikára van szükség, amely segít a mezőgazdasági munkahelyek 
megőrzésében és újak teremtésében, ösztönzi a termelők önkéntes szövetkezését, 
támogatja saját tároló, feldolgozó és/vagy értékesítő kapacitásaik kiépítését, és a gazdák, 
saját szövetkezeteik, valamint a gazdasági társaságok, a kereskedők és az élelmiszer-
feldolgozók közötti kapcsolatok erősítését, hogy a teljes vertikum hasznának minél 
nagyobb hányada visszajusson az alapanyag előállítóihoz. A természeti adottságaink 
nemcsak a jelenleg domináns szántóföldi növénytermesztéshez, hanem az 
állattenyésztéshez és a kertészeti ágazatokhoz is kiválóak, ezért támogatni fogjuk, hogy 
utóbbi szektorok részesedése növekedjen az agrártermelésen belül.    

A kormányváltás után az új kormány az Európai Unió közös agrárpolitikájával 
összhangban erőteljesen támogatni fogja a mezőgazdaság szereplőit, segíti a szektor 
vidékfejlesztési közegbe ágyazott, öko-szociális szempontokat érvényesítő 
modernizációját annak érdekében, hogy megőrizzük az agrárium kiemelt szerepét a 
magyar gazdaság és vidék fejlesztésében. A részfoglalkozású mezőgazdasági 
tevékenység feltételeit javítjuk, az őstermelőket és a családi gazdaságokat érintő 
adókedvezményeket megtartjuk, támogatásukat növeljük, a hazai és EU-s forráskeretek 
jelentős növelésével. 

Sikeres mezőgazdaság nincs sikeres élelmiszeripar nélkül és fordítva: egységként kell a 
kettőt kezelni, így segítve a feldolgozott termékek piacra jutását. Arra is törekedni kell, 
hogy a mezőgazdaságban előállított nyersanyagok minél nagyobb hányadát helyben 
dolgozzuk fel, szállítási távolságukat jelentősen csökkentsük, és a helyi értékesítés 



kapjon nagyobb hangsúlyt. A helyi élelmiszer-előállítás, feldolgozás és értékesítés 
rendszereit össze kell kapcsolni a helyi közétkeztetés (bölcsőde, óvoda, iskola, hivatalok) 
élelmezési rendszereivel. A helyi ökogazdálkodók által termelt alapanyagok bevonása a 
közétkeztetésbe nemcsak egészségügyi, hanem környezetvédelmi szempontból is óriási 
jelentőséggel bír, hiszen az, hogy miként állítjuk elő az élelmiszereinket jelentős hatással 
van a klímára, a talajra, az élővizekre és a biológiai sokféleségre egyaránt. Az 
élelmiszerbiztonság és a helyi élelmiszerpiacok védelme érdekében tovább erősítjük a 
minőségellenőrzés és a fogyasztóvédelem hazai intézményrendszerét. 

A magyar mezőgazdaság jövője is a tudás alapú termelésen nyugszik. A felsőfokú 
agrárszakemberek képzését és a mezőgazdasági szakképzést egyaránt új alapokra kell 
helyezni. Olyan szemléletű oktatás kell, mely a képzésben résztvevőket a világban 
fellelhető, környezeti és társadalmi (öko-szociális) szempontokat is messzemenően 
érvényesítő, innovatív termelési rendszerek, technológiák és agrárkutatási eredmények 
megismerésére orientálja, és amely ezek gyakorlati alkalmazására is képessé teszi őket. 
A gazdatársadalom is öregszik, a gazdaságok száma az elmúlt 10 évben egyharmaddal – 
közel 120 ezerrel – csökkent, az utánpótlásra tehát nagyobb szükség van, mint valaha, 
ezért az új kormány kiemelt ügyként kezeli majd a fiatal gazdák és gazdálkodó családok 
támogatását, növeli e terület EU-s és hazai (családon belüli gazdaságátadási, valamint 
fiatal gazda induló támogatási) forráskereteit, és megteremti az elmaradt „demográfiai 
földprogram” indításának feltételeit. 
 


