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Határozati javaslat címe: A súlyos élelmiszerválság leküzdéséről, az élelmiszerek drágulásának
megfékezéséről és a hazai élelmiszerbiztonság megteremtéséről 

Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §  (4)  bekezdése  alapján  „A súlyos
élelmiszerválság  leküzdéséről,  az  élelmiszerek  drágulásának  megfékezéséről  és  a  hazai
élelmiszerbiztonság  megteremtéséről  ”  címmel  a  mellékelt  határozati  javaslatot  kívánom
benyújtani. 



 
 

...../2022. (.....) OGY határozat 

A súlyos élelmiszerválság leküzdéséről, az élelmiszerek drágulásának megfékezéséről és a
hazai élelmiszerbiztonság megteremtéséről 

Az Országgyűlés  felhívja  a  kormányt,  hogy dolgozzon ki  és  terjesszen az  Országgyűlés  elé  az
országot jelenleg is sújtó és a jövőben várhatóan csak súlyosbodó élelmiszerválság kezelésére, az
élelmiszerek drágulásának megfékezésére, illetve az élelmiszerbiztonság megteremtésére irányuló
olyan javaslatokat, amelyek

1. az alapvető élelmiszerek és bioélelmiszerek áfáját egységesen 5%-ra csökkentik,

2. kialakítják az önellátáshoz szükséges  feltételeket  Magyarországon,  különös tekintettel  az
alapvető élelmiszerekre,

3. felülvizsgálják a  mezőgazdasági-  és  élelmiszerágazat  fejlődését  gátló  jelenlegi  birtok-  és
támogatási rendszereket,

4. megteremtik  a  megfelelő  jogszabályi  környezetet  a  helyi  termékek  helyben  történő
felhasználásához, értékesítéséhez, valamint a rövid ellátási láncok kialakításához,

5. kialakítják  a  klímakrízishez  történő  alkalmazkodás  alapvető  feltételeit  az
élelmiszerágazatban,  így  termőtalajaink  védelmét,  az  agrár-környezetgazdálkodás  és  az
ökológiai  gazdálkodás  fejlesztését,  különös  tekintettel  a  táji  adottságokkal  összhangban
lévő,  kis  léptékű,  a  természeti  erőforrások  és  biodiverzitás  megőrzését  biztosító
mezőgazdasági művelési módokra,

6. az  elhúzódó  aszályos  időszakokra  és  a  vízhiányra  tekintettel  kialakítanak  egy  átfogó
stratégiát, amely a vízgazdálkodási ágazat és a tájgazdálkodás rendszerszintű megújítására
irányul,  előtérbe  helyezi  a  vízmegtartást,  és  mindehhez  megfelelő  európai  uniós  és
kormányzati forrásokat biztosít,

7. átalakítják az állami használatban lévő földek hasznosítását annak érdekében, hogy azok
szociális földprogramok megvalósítását, valamint természetvédelmi célokat szolgáljanak,

8. a korábbi hibás kormányzati lépéseket korrigálva ismét megteremtik a stratégiai élelmiszer-
tartalékolás feltételeit.

9. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Az élelmiszerválság egyre súlyosabbá válik, a megélhetési válság nagyrészt az élelmiszerek brutális
drágulásán keresztül sújtja a magyar háztartásokat. A következő hónapokban a liszt és a kenyér
árának további gyors emelkedése várható. Az élősertés felvásárlási árának megugrása a feldolgozott
húsok  áraiban  jelenik  majd  meg,  a  takarmánynövények  áremelkedése  pedig  az  állati  eredetű
termékek  áremelkedéséhez  vezet.  Ezeknek  a  hatásoknak  a  megfékezéséhez  azonnali  lépések
szükségesek.

Az  elmúlt  12  évben  súlyosan  elhibázott  agrár-  és  vidékpolitika  valósult  meg  Magyarországon,
amely  mára  súlyos  veszélybe  sodorta  termőföldjeinket,  természeti  értékeinket,  magát  a  magyar
vidék egészét. A birtokszerkezet a nagybirtok felé tolódott el, aminek egyértelműen a kis- és családi
birtokok látták kárát. A zömében pusztán szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó nagybirtokok
a  termőföldet  kizsákmányoló,  a  talajt  tönkretevő,  hatalmas  környezeti  terheléssel, műtrágya- és
növényvédőszer-felhasználással járó gazdálkodást folytatnak.

A helyi termékek előtérbe helyezése, illetve a rövid ellátási láncok kialakítása sajnálatos módon
elmaradt,  miközben  Oroszország  Ukrajna  elleni  agressziója  és  a  növekvő  inflációs  nyomás
önmagukban is elengedhetetlenné teszik az önellátásra való törekvést. A bajt csak tetézi, hogy 2015-
2016-ban az Orbán-kormány érthetetlen és indokolatlan módon megszüntette az állam stratégiai
élelmiszer-tartalékát,  veszélybe sodorva a magyar élelmiszerellátás biztonságát.  Ez a kockázat a
jelenlegi külpiaci és háborús környezetben fenntarthatatlan. 

Az  ökológiai  mezőgazdaság  munkaerőigénye  lényegesen  meghaladja  a  nagyipari,  gépesített
mezőgazdaságét. Az itthon megtermelt bioélelmiszerek többsége továbbra is exportra megy, ezért a
bioélelmiszerek  iránti  hazai  kereslet  erősítése  egyben  a  szállításhoz  kapcsolódó  üvegházgáz-
kibocsátás  csökkentését  is  szolgálja.  Ennek  nélkülözhetetlen  eszköze  a  bioélelmiszerek
kedvezményes  (5%-os)  áfakulcsának  bevezetése  annak  érdekében,  hogy  ezek  a  termékek  az
alacsonyabb jövedelmű háztartások számára is elérhetőek legyenek.

További  súlyos  probléma,  hogy  a  mezőgazdálkodáshoz  kapcsolódó  vízgazdálkodás  képtelen  a
klímaválság  miatt  előálló  egyre  krónikusabb  vízhiányt  kiküszöbölni.  Az  aszály  a  magyar
mezőgazdaságra és élelmiszertermelésre leselkedő egyik legsúlyosabb veszély.

A teljes magyar mezőgazdaságot és élelmiszertermelést környezeti szempontból fenntarthatóvá kell
tenni.  Ennek  megvalósításához megfelelő  szakmai,  politikai,  jogszabályi  és  pénzügyi
háttértámogatás szükséges.
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