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(T/17578. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat

(a továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját .

A bizottság a törvényjavaslatnak a HHSZ 92 . (4) bekezdése szerinti bejelentésébe n
megjelölt szerkezeti egységeit megvizsgálva megállapította, hogy azok megfelelnek a HHS Z

44. § {1} bekezdésében foglalt követelményeknek.

A törvényjavaslathoz módosító javaslat nem került benyújtásra és a bizottság sem fogalmazot t

meg saját módosításra irányuló szándékot .

A részletes vita során a bizottság az alábbi véleményt fogalmazta meg :

2016-ban Magyarországon folytatódott a korábbi, sikeres gazdaságpolitika : a költségvetési
hiány alacsony maradt, csökkent az államadósság, javult az ország versenyképessége, bővült a
foglalkoztatás és az ország növekedési potenciálja. Az ország a gazdasági stabilitás
megteremtése után, 2016-ra már egyértelműen a növekedés útjára lépett, ami a nemzetköz i

térben is nyilvánvaló : mindhárom nagy hitelminősítő intézet befektetésre ajánlott kategóriába
emelte hazánkat .

A GDP 2,2%-kal b ővült, ami elmaradt ugyan a költségvetés benyújtásakor prognosztizált
2,5%-os ütemtől, de a növekedés még így is meghaladta az unió átlagteljesítményét . A bruttó
hazai össztermék bővülésének üteme leginkább az uniós transzferek ciklikusságából adódóan

tért el a tervezett ő l .
A gazdasági teljesítmény uniós átlag feletti növekedéséhez 2016-ban jelent ősen hozzájárult a

mezőgazdasági ágazat kimagasló teljesítménye. Az ágazat bruttó hozzáadott értékének
volumene tavaly 16,8 %-kal növekedett, ezzel a teljes GDP növekedés több mint negyedét

adta. A mezőgazdaság folyó alapáron számolt kibocsájtása 5,3 %-kal haladta meg az el őző
évit, és ezzel a korábbi évek kiváló eredményei után ismét rekordot döntött . A megtermelt



termékek jelentős része a külföldi piacokat célozta, így az export meghaladta a 8 milliárd

eurót, beállítva ezzel minden idők második legjobb agrárexport eredményét .

A növekedés motorja a növénytermesztés volt, de ahhoz az állattenyésztés is hozzá tudot t
járulni. Napraforgóból, repcéből, szójából, árpából és kukoricából minden idők legmagasabb
hozamai születtek, a búza hozama pedig 28 éves csúcsot döntött . Ezek az eredmények

egyaránt köszönhetőek a kedvező időjárásnak és az ágazat emelked ő technikai színvonalának .

Jelentősebb növekedést mutatott a takannánynövények termelési kibocsájtása is .

Az állattenyésztési ágazatban tavaly a stabilizáció jelei mutatkoztak: a sertés és a
szarvasmarha ágazat is növekedéssel zárta az évet. Enyhén nőtt a tejtermelés is.
Összességében a legnagyobb bővülés a baromfi ágazatban mutatkozott, ám ezt a növekedés t

sajnos megtörte az év végén jelentkez ő madárinfluenza járvány. Az állattenyésztésre jelentős

hatást gyakorolnak a 2014. óta folyamatos áfa-csökkentések. 2016. január elsejétől 27 %-ról

5 %-ra csökkent a sertés tőkehús általános forgalmi adója, amelynek eredményeként az áfa -
csökkentés már a teljes sertés termékpályát lefedi, javítva az ágazat teljesítményét .

A foglalkoztatottak száma 2016-ban 3,4 %-kal növekedett Magyarországon, ami igen jelent ős

bővülésnek tekinthető . A foglalkoztatottak száma a rendszerváltás óta nem látott szintre

emelkedett, meghaladva a 4,4 millió főt és 67,5 %-os foglalkoztatási rátát eredményezve. A

növekedéshez a mezőgazdasági foglalkoztatás is hozzájárult . Közel 14 ezer fővel nőtt az

ágazatban foglalkoztatottak száma, így a mez őgazdaság aránya a nemzetgazdaság telje s

foglalkoztatásából 5 %-ra emelkedett . Ezzel párhuzamosan – az ágazat egészét tekintve – a

mezőgazdaság jövedelmezősége is nőtt 2016-ban .

Az agrárágazat teljesítményében fontos szerepe van a támogatásoknak . E tekintetben,

költségvetési szempontból mindenképp kiemelendő szerepe van a nemzeti forrásbó l

megvalósuló kifizetéseknek. Folytatódott a »Több munkahelyet a mezőgazdaságban"

program, mely az állattenyésztési és a munkaer ő igényes ágazatok szereplőit támogatja. A
sertés és a baromfi ágazat továbbra is kiemelten részesül az állatjóléti támogatásokból é s
folytatódott a tanyafejlesztési program is .
Fontos tény, hogy az államadósság már említett csökkenéséhez – a Kormány szándékának

megfelelően – hozzájárultak a 2016-ban lezárt »Földet a gazdáknak!" Program addigi

bevételei is. A földvásárlási program keretein belül mintegy 30 ezer gazdálkodó jutot t

földhöz, az árverésen megszerezhet ő földterületek ellenértékét részben kedvezményes hitelbő l

finanszírozva .
A Kormány fontosabb ágazati döntései között mindenképp említést érdemel, hogy a 2015-ö s

előkészületeket követően, 2016 . január 1-jétől költségvetési szervi gazdálkodási formában

működik tovább a korábbi Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft . és a Mezőhegyesi Állami

Ménes Lótenyésztő és értékesítő Kft. Ezt követően, az év derekán megtörténtek a

Mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság megalapításához szükséges lépések is .
Elfogadásra került továbbá a Tessedik Sámuel Agrárszakképzési Koncepció, amely
meghatározza az agrár- és élelmiszeripari szakképzés rendszerének átalakítási irányait .

Mezőgazdasági szempontból nézve megállapítható, hogy a 2016-os költségvetési törvén y
végrehajtása a Kormány részéről a mezőgazdaságra fordított kell ő figyelemmel történt, így a



T/17578. számú, a Magyarország 2016 . évi központi költségvetéséről szóló 2015 . évi C.
törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat elfogadását támogatjuk .

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2017 . október 25-én lezárta.
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