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A Magyarország 2015 . "évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat

(T/12284. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelenté s

A bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (11. 24.) (AGY határozat ( a
továbbiakban : HHSZ) 44-45 . §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját .

A bizottság a törvényjavaslatnak a HHSZ 92. § (4) bekezdése szerinti T/12284/$ . számú
bejelentésében megjelölt szerkezeti egységeit megvizsgálva megállapította, hogy azok megfelelne k
a HHSZ 44. (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

A törvényjavaslathoz módosító javaslat nem került benyújtásra és a bizottság sem fogalmazott me g
módosításra irányuló szándékot.

A 2015-re eredetileg tervezett 2,5%-os mértékhez képest gyorsabban, 3,1 %-kal b ővült a bruttó
hazai összteiinék . Az adat jól mutatja, hogy annak ellenére, hogy 2015 szokatlanul száraz, így a
mezőgazdaság szempontjából inkább kedvezőtlen év volt, a magyar gazdaság egésze egy
kiegyensúlyozottabb növekedési szerkezet felé fejlődött .

Attól függetlenül, hogy a gazdasági növekedéshez nem járult hozzá olyan kiemelkedően, mint
2014-ben, elmondható, hogy a mez őgazdasági ágazat kibocsátása az előző évhez képest tovább
emelkedett, és 21115-ben elérte a 2457 milliárd forintot . Ez ugyan csupán 0,3%-os bővülés, de mégis
jó teljesítmény, hiszen a rossz időjárás ellenére is sikerült beállítani a termésátlagok terén
rekordokat döntögető, 2014-es év eredményét. Ami a növekedés ütemének csökkenését illeti, fontos
tudatosítani, hogy a 2015- ős év az elmúlt 100 év harmadik legforróbb nyarát hozta, amely
különösen az őszi betakarítású növényekre hatott kedvező tlenül . Ennek következményeként a 2014 -
es rekordterméssel szemben, kukoricából mindössze 6,5 millió tonna, napraforgóból pedig 1,7
millió tonna termett .

A kalászosok betakarítási eredményei némileg javultak 2014-hez képest és – atavaszi fagykárok
ellenére – jó terméseredményekkel zárták a tavalyi évet a zöldség- és gyümölcságazat, valamint a
borágazat szereplői is .
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Az állattenyésztés eredményei jól mutatják az áfa-csökkentési és támogatás-elosztási intézkedések
helyességét, hiszen az ágazat kibocsájtása 2014-hez képest 3,6%-kal n őtt, és ez a növekmény
elsősorban a sertés, a szarvasmarha és a baromfi szektorban realizálódott . Jót tett az ágazatnak a
takarmányárak kedvező alakulása. Elmondható, hogy az állattenyésztés növekedése tornászta fel a
mezőgazdaság 2015. évi eredményeit, ami arra enged következtetni, hogy az ágazat
növénytermesztéssel szembeni súlyának növelésére tett kormányzati intézkedések hatékonyak .

Fontos megemlíteni, hogy az uniós tejkvóták kivezetése miatt a tej felvásárlási ára negatí v
rekordokat döntött 2015-ben, de a kormányzati intézkedéseknek köszönhet ően az ágazat stabi l
tudott maradni és 5,8%-os termelésnövekedést produkált .

Az élelmiszeripar a 2014-es ütemet tartva, dinamikusan b ővült, 4,3%-os növekedést produkált . Ez
leginkább az exportnak köszönhető , de a belföldi élelmiszerfogyasztás sem csökkent 2015-ben . A
szakágazatok közül a húsipar, a malomipar, valamint az üdít őital és ásványvíz-gyártás mutatot t
kiemelkedő teljesítményt.

A Földművelésügyi Minisztérium intézkedései a mez őgazdaság stabilitásának növekedéséhez
járultak hozzá.

Az év elején az él ő és félsertés általános forgalmi adójához hasonlóan már a szarvasmarha, a juh é s
kecske ágazat termékei is bekerültek a kedvezményes, 5%-os áfakörbe, Ez az említett ; ágazatok
fehéredése mellett a hazai húsipari alapanyagok iránti kereslet növekedését is eredményezte .

A közös agrárpolitika megújult struktúrájának bevezetése és a hazai forrásból m űködő támogatások
szintjének erős megtartása szintén fontos tényező volt . Külön jelentősége volt a már korábban is
említett állattenyésztési támogatásoknak, valamit fontos még megemlíteni a már évek óta sikeres
tanyafejlesztési programot is .

Jelentős lépés volt a genetikailag módosított élelmiszerek termesztésének tagállamonkénti tiltásá t
lehetővé tévő 2015/412/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv megszületése és annak haza i
jogrendbe való átültetése . Az' irányelv a korábbiakhoz képest rugalmasabb lehet őséget biztosít a
GMO-k termesztésének tiltására és megalkotása .nagymértékben köszönhető a magyar kormány
erőfeszítéseinek. A hazai . mezőgazdasági termékek megbízható min őségének ,és-magas értékének
megőrzését szolgálja a szabályozás . Cél, hogy a magyar élelmiszeripari termékek minél széleseb b
köre GMO-mentesen előállítható legyen . Itt kell külön kiemelni, hogy jelentősen nőtt a hazánkban
termesztett szója tc .ntőterülete és mintegy 26 százalékkal einelkedett a betakarított szój a
mennyisége.

A 2015. év végén kezdődött a „Földet a gazdáknak!” Program . keretében megvalósuló állami
földértékesítési program, melynek célja a magyar gazdálkodók földtulajdonhoz juttatása és a kis- é s
családi gazdaságok pozícióinak erősítése.
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Összességében megállapítható, hogy a 2015-ős költségvetési törvény végrehajtása a Kormán y
részéről a mezőgazdaságra fordított kell ő figyelemmel történt, így a T/12284. számú, a
Magyarország 2015 . évi központi költségvetéséről szóló 2014, évi C . törvény végrehajtásáról szóló
törvényjavaslat elfogadását támogatjuk .

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2016 . október 18-án lezárta.
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