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Napirendi javaslat

1. a) A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
törvényjavaslat (T/1062. szám)
(Általános vita)
b) Az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2009. évi
költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről (1062/1. szám)

2. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: 
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. számú törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat /T/536. szám)
(Hegedűs Lorántné (Jobbik) képviselő önálló indítványa)

3. Egyebek
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 6 perc)

Megnyitó

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 bizottságunk nyílt ülését figyelemmel
kísérik, és köszöntöm az egyes napirendi pontokhoz érkezett előadókat is.

Írásban kiküldtük a napirendi tervezetet két tartalmi és a harmadik, az egyebek
napirendi ponttal. Kérdezem, hogy kinek van kérdése, véleménye a napirendi
pontokhoz. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincsen, akkor szavazunk róla. Ki
az, aki elfogadja az így ajánlott napirendi pontokat? Kézfeltartással kérem jelezni.
(Szavazás.) Egyhangúnak látom. Ezek szerint fogunk haladni.

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
T/1062. számú törvényjavaslat (általános vita); az Állami Számvevőszék
jelentése a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetése végrehajtásának
ellenőrzéséről (1062/1. szám)

Elsőként a Magyar Köztársaság 2009. évi zárszámadását és az ahhoz
kapcsolódó állami számvevőszéki jelentést, annak az általános vitára való
alkalmasságát fogjuk megtárgyalni. Köszöntöm Bajnaházi úr vezetésével…
(Közbeszólások: Bajánházy!) Bocsánat, Bajánházy úr vezetésével a Nemzetgazdasági
Minisztérium munkatársait, akik jelen vannak. Egyben köszöntöm az Állami
Számvevőszék képviselőit is Szarka Péterné vezetésével. Meg is adom a szót a
kormány, illetve az Állami Számvevőszék képviselője részére, hogy ismertessék az
állásfoglalásukat, a véleményüket e két előterjesztésről.

Szóbeli kiegészítések

Bajánházy László (Nemzetgazdasági Minisztérium)
BAJÁNHÁZY LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnök úr,

köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! A kormány, illetve a kormány nevében a
nemzetgazdasági miniszter a törvényben előírt határidőknek megfelelően eljuttatta
véleményezésre az Állami Számvevőszékhez a zárszámadásról szóló
törvényjavaslatot, nemcsak a törvényjavaslatot, hanem annak az általános és részletes
indoklását, valamint a meglehetősen informatív általános indoklás mellékleteit
tartalmazó táblázatokat is, továbbá az úgynevezett fejezeti köteteket; illetve a
törvényes határidőnek megfelelően, augusztus 31-éig benyújtotta azt az
Országgyűlésnek. A jelenlegi ülés tárgya az általános vitára való alkalmasság
megítélése. Épp ezért teljes, részletes előterjesztést én talán nem tartanék, inkább csak
néhány dologra szeretném felhívni a figyelmet.

A törvényjavaslat és elsősorban az általános indoklás részletesen beszámol
azokról a gazdasági, közgazdasági, világgazdasági körülményekről, amelyek ismerete
nélkül, csupán a számokat olvasva nem biztos, hogy egyértelmű következtetéseket
lehet levonni. Azt hiszem, mindenki számára ismert, hogy 2009-ben tetőzött a
világgazdasági válság, és ez jelentős mértékben kihatott a magyar gazdaságra. A
magyar gazdaságra való kihatása elsősorban abban mutatkozott meg, hogy a
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világgazdaságban csökkent a piaci forgalom és a kereslet, következésképpen mint
erősen kitett, külkereskedelmi folyamatoknak erősen kitett országban
Magyarországon is csökkent a kereslet, a piaci kereslet, ennek megfelelően a GDP is
csökkent. Ez a csökkenés elsősorban a költségvetés bevételi oldalán mutatkozik meg,
és nemcsak pusztán az adóbevételekben, hanem - hogy egy picit előbbre ugorjak, és a
bizottság jellegének megfelelően hozhassam a példát - például azoknál az
intézményeknél, amelyek bevételekből vagy döntően bevételekből gazdálkodnak,
szintén érződött ez a hatás.

Menet közben mindenképpen reagálni kellett ezekre a világgazdasági
változásokra, és nemcsak a magyar kormány, a magyar pénzintézetek, a magyar
gazdaságkutatók, hanem a nemzetközi gazdaságkutatók, a nemzetközi pénzintézetek,
a nemzetközi elemzők, illetve maguk a kormányok is - Európában és nem csak
Európában - folyamatosan módosították a gazdasági előrejelzéseiket, egyre romló
tendenciát vetítve előre. Ugyanígy tett 2009-ben a magyar kormány: két alkalommal
jelentősebb átértékelést végzett az év folyamán, az elsőt februárban, a másodikat
májusban, aminek a kapcsán jelentősen átértékelte a várakozást, és meghozta azokat a
szükséges intézkedéseket, amelyeket a hiánycél, majd később a módosított hiánycél
tartásához szükségesnek ítélt.

Ezek az intézkedések, elsősorban a februáriak, döntően a kiadási oldal
csökkenését vagy csökkentését célozták meg, míg a márciusiban már volt olyan,
amely a bevételi oldal korrigálására is tett kísérletet - gondoljunk itt az áfa év közbeni
megemelésére. A folyamatok eredményeként szeptemberben került sor arra, hogy
többé-kevésbé reális várakozást lehessen nyújtani, ekkor a kormány 6,7 százalékos
GDP-csökkenést és 4,1 százalékos hiánycélt tudott prognosztizálni. Ettől, tehát a
szeptemberitől az adatok némileg jobbra sikerültek, hiszen a GDP csökkenése
6,3 százalékban, míg az államháztartási hiány 3,9 százalékban realizálódott. Az
említett kiadáscsökkentési, illetve némi bevételnövelési intézkedéseket kívül egy-két
egyedi tétel is hozzájárult ahhoz, hogy ilyetén alakuljanak az adatok. Meg lehet
említeni többek között a magyar vállalatok, egyes magyar vállalatok osztalékelőleg-
fizetését a költségvetésbe. Mindezek az intézkedések azonban egy dolgot nem tudtak
igazán megoldani, ez pedig az, hogy nem változtattak alapvetően a kiadások
szerkezetén. Úgy néz ki tehát összességében, hogy a kiadások főbb csoportjai között
különösebb átrendezés nem történt, hiszen az állami működési funkciókra, a jóléti
funkciókra és a gazdasági funkciókra fordított hányad többé-kevésbé változatlan
maradt az előző évhez képest.

Rátérve az agráriumra egy picit szebb kép rajzolódhat ki 2009-ről. Nem
feltétlenül elsősorban a reálfolyamatoknál, hanem a költségvetési lehetőségeknél,
amely költségvetési lehetőségek szerencsés alakulása lehetővé tette, hogy jobb
pozícióban zárjon az agrárköltségvetés, mint azt korábban remélni lehetett.
Természetesen az FVM-et is érintette a zárolás, ugyanakkor lehetősége nyílt az előző
évi, kötelezettségvállalással terhelt maradványa felhasználásra. Ennek a
kötelezettségvállalással terhelt maradványnak a jelentős része azonban uniós
maradvány volt a magyar hányadát tekintve, következésképpen az uniós hányada is
növelte a 2009. évi lehetőségeket, és épp ezért a legjelentősebb növekmény vagy
kifizetési lehetőség az uniós társfinanszírozású támogatásoknál jelentkezett, amelyek
jó részét sikerült is kihasználni.

A másik jelentős tétel az úgynevezett árfolyamnyereség, amely
árfolyamnyereség - ami a nemzetgazdaságot sok más területén sújtotta - itt végül is
egy pluszpénzzel járt, amely pluszpénz tulajdonképpen lehetővé tette azt, hogy
egyrészt biztonsággal lehetett végig finanszírozni vagy fizetni, úgy, hogy késés nem
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történt, a folyó kiadások és jövedelemtámogatások sorról fedezett támogatásoknál,
másrészt lehetővé vált az, amit például ugyanakkor az Unió más oldalról meg
megengedett vagy szorgalmazott, hogy a tejpiaci válság kezelésére hamarabb
történhessen kifizetés a tejtámogatásnál, a tej-topupot tulajdonképpen tavaly ősszel ki
lehetett fizetni. Ugyancsak pluszlehetőség mutatkozott abban, hogy a SAPS-
támogatást is előbb lehetett kifizetni, amivel élt is a szaktárca: a tavalyi év után járó
SAPS-nak a jelentős részét még tavaly két részletben kifizették. Természetesen ez
vagy ezek egy része nem úgy addicionális forrás, hogy ezt pluszban kapta meg az
ágazat, hanem annyiban, hogy miután jóval előrébb, hónapokkal előbb történt meg a
kifizetése vagy a kifizetés lehetősége, ezáltal némileg kompenzálódott az a része a
dolognak, hogy itt sem növekedtek úgy az árak és a jövedelmek, mint elvárható lett
volna.

Azt is hozzá kell persze tenni, hogy amit mondtam, hogy milyen jó volt, hogy
2008-ról jött a maradvány, az ugyanakkor az intézkedések kapcsán, amelyekben
nemcsak zárolások vannak, hanem egy maradványtartási kötelezettség is, ez a
maradványtartási kötelezettség ugyanakkor csökkentette végül is a szaktárca
lehetőségeit. Ezzel a lehetőséggel végül is élt, és ez ebben az évben jelent pluszt,
tekintettel arra, hogy maradványtartási kötelezettséget a kormány még nem írt elő.

Még egy dologról egy mondatot: az is többletlehetőséget jelentett az agrárium
számára, hogy az Unió az utolsó negyedévben jóváhagyta vagy megengedte -
mindegy talán a fogalmazás -, vagy hozzájárult, hogy a magyar nemzeti hányad
10 százalékponttal csökkenjen.

Három vagy négy jelentős dolgot engedett meg, vagy járult hozzá az Unió a
válság kezelésében: egyszer azt, hogy előbb lehet fizetni a top-upot, illetve a SAPS-
ot; a másik, hogy 10 százalékponttal lehet ezt a dolgot csinálni; aztán hozzájárult
ahhoz, hogy előlegfizetés történjen nemcsak a fejlesztési forrásoknál, hanem a
Leader-program területén is.

Úgy gondolom, hogy a leglényegesebb folyamatokra tulajdonképpen
felhívtam a figyelmet. Javaslom, illetve az előterjesztő nevében kérem, hogy a
bizottság járuljon hozzá, illetve a törvényjavaslat általános vitára alkalmasságát
támogassa. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót a Számvevőszék
képviselőjének.

Szarka Péterné (Állami Számvevőszék)
SZARKA PÉTERNÉ (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen a szót. Az

Állami Számvevőszék alkotmányos kötelezettségének, illetve a jogszabályi
előírásoknak eleget téve évről évre elkészíti a zárszámadási törvényjavaslat
ellenőrzésével kapcsolatos véleményét, illetve jelentését. Ezt az idén is, annak rendje-
módja szerint, határidőre elkészítettük, és átadtuk a kormány részére. Fel kell hívnom
a figyelmet arra, hogy ez a jelentés pénzügyi szabályszerűségi vizsgálaton alapul,
eredményesség-, hatékonyság-, célszerűségi vizsgálatokat nem tartalmaz. Ezt azért
mondom, mert voltak bizottságok, ahol erre vonatkozó kérdést tettek fel, amire
nyilván nem tudunk válaszolni, hiszen az ellenőrzés ezekre nem tért ki. Magának az
ellenőrzésnek az a célja, hogy a törvényjavaslat megbízhatóságát értékelje, arról
mondjunk véleményt, hogy a pénzügyi adatok valósághűen tartalmazzák-e a
folyamatokat.
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Az idei évben a korábbi időszakhoz képest kicsit szűkített mértékben vizsgált
az Állami Számvevőszék, ugyanis az alkotmányos fejezetek, a fejezeti jogosítvánnyal
rendelkező költségvetési címek, a fejezetek igazgatási és fejezeti kezelésű címein
kívül kevesebb intézmény auditálását tudtuk elvégezni. Ennek részben pénzügyi,
forrás okai vannak, részben pedig a 193/2003-as kormányrendelet szerinti belső
ellenőrzési feladatoknak a fejezetek által kevésbé végzett audittevékenysége. Ez arra
vezethető vissza, hogy egyrészt 2010. január 1-jétől magát a kormányrendeletet is
fellazították azzal, hogy nem teszi kötelezővé a belső ellenőrzések számára a saját
fejezetük alá tartozó intézmények auditjának az elvégzését, ez csak lehetőség, illetve
valahogy úgy fogalmaz a jogszabály, hogy a lehető legnagyobb mértékben; másrészt
pedig az, hogy maguk a nehezedő gazdasági folyamatok, a korlátozások a fejezeteket
általában arra kényszerítették, hogy bizonyos leépítéseket, korlátozásokat hajtsanak
végre, és sajnálatos módon ezt azért nagyon sok fejezet esetében a belső ellenőrzés
területén végezték el.

Hozzá kell tennem, hogy az FVM-fejezet nem tartozik ezek közé, ez talán az
egyetlenegy olyan fejezet az összes közül, amely stabilan évi négy-öt ilyen auditot
végez el, és a legkockázatosabb intézményeknél végzi ezt el. Én készítettem egy
kimutatást: az elmúlt négy évben öt, illetve hat ilyen auditot végzett, amely auditok
különböző véleményekkel zárultak, de az ellenőrzésünk során azt meg tudjuk
állapítani, hogy a megállapításaik hasznosultak, tehát tulajdonképpen a realizálás
megtörtént. Ezt azért említem meg, mert az ÁSZ-jelentésben olvashatják azt, hogy az
Állami Számvevőszék támaszkodik ezeknek a belső ellenőrzéseknek az auditjaira, sőt
részletesen ki is fejtettük, hogy melyik fejezetnél hány ilyen, és milyen eredményre
vezető audit volt.

Az FVM-fejezettel kapcsolatban azt is meg kell említeni a korábbi évekhez
képest, hogy az elmúlt két évben az Állami Számvevőszék az agrártámogatások
tekintetében támaszkodott a külső könyvvizsgálói jelentésre. Ez 2009 vonatkozásában
nem így volt. A költségvetésben megjelenő, EU-s forrásból finanszírozott
támogatások, illetve a költségvetésben meg nem jelenő, de a hazai lába a
költségvetésben lévő EU-s források tekintetében ugyanolyan ellenőrzést végeztünk,
mint az összes többi fejezetnél, itt nem támaszkodtunk a külső auditorra.

Azt bizonyára látták, hogy az FVM-fejezetnek a fejezeti kezelésű
előirányzatai az egyik olyan terület, amely elutasító véleményt kapott az Állami
Számvevőszéktől. Ez alapjában véve a követeléskezelésnek a problematikájára
vezethető vissza; természetesen több más, apróbb is hiba is volt, de a hibáknak a nagy
része a követelésállomány kezelésével, nyilvántartásával, könyvelésével,
leltározásával függ össze. És őszintén megmondom, hogy nagy megdöbbenésünkre
tapasztaltuk, hogy vannak olyan követelések, amelyek 1993 óta húzódnak, és
rendezetlenek, és úgy ítéljük meg, hogy feltétlenül szükséges ennek az állománynak a
kitisztázása, rendezése és a megfelelő könyvviteli nyilvántartása. Egyébként
hangsúlyoznom kell, hogy ez elsősorban a kincstár által kezelt ilyen állományra
vonatkozik, mert az MVH, illetve az MgSZH által kezelt állományoknál ilyen típusú
problémát nem találtunk.

Magával a véleménnyel kapcsolatban azért azt el kell mondani, hogy
visszamenőleg, ha az elmúlt négy évet tekintjük, teljesen tiszta véleményt a fejezet
soha nem kapott. A legjobb értékelés 2006-ban volt, de akkor is figyelemfelhívó
véleményt kapott mind az igazgatás, mind a fejezeti kezelésű előirányzatok, és azóta
hol korlátozó, hol elutasító véleményt kapott, ami azért arra utal, hogy a pénzügyi
területet, mi úgy gondoljuk, szükséges megerősíteni.
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A követeléskezelésen kívül két dologra szeretném még felhívni a figyelmet.
Az egyik a kormány képviselője által említett árfolyamnyereség, amelynek az
összege igen jelentős volt, és ez, mint hallottuk, tényleg bizonyára kedvezően hatott
az agrárágazatra. Ezzel viszont az volt a probléma, hogy az elszámolása teljesen
hibásan történt meg: kétszer szerepel a zárszámadási anyagban, mind a saját során
elszámolták, mind pedig azokon a helyeken, ahol a kiadás ténylegesen megtörtént. Itt
tehát egy pénzügyi - mondjuk úgy: - baki történt.

A másik, amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy összegében ugyan nem
nagy, de a jelenséget elég problémásnak tartjuk: ez az MgSZH-nál egy közel 500
vagy ötszáz-valahány millió forintos összeg, amely az Európai Uniótól visszatérített
forrás, amit tulajdonképpen a visszatérítés után haladéktalanul vissza kellett volna
utalni a KESZ-re. Az MgSZH olyan forrásokat kezel, amelyeket a KESZ-ről
finanszírozunk meg, és a jogszabály is azt mondja, hogy amennyiben az Unió ezt
megtéríti, azt haladéktalanul vissza kell fizetni a KESZ-re hiányfinanszírozásként.
Ennek az MgSZH nem tett eleget, és megmondom őszintén, hogy számunkra igen
meglepő volt a hivatkozás, merthogy forráslikviditási problémákra hivatkoztak,
illetve az összeg tisztázatlanságára, ami számunkra teljesen elfogadhatatlan.

Az FVM belső ellenőrzésével kapcsolatban meg kell említeni azt, hogy a
feladat ellátása megfelelő, a dokumentáltsága megfelelő, és igyekszik is ellátni a
rábízott feladatot. Viszont mi úgy ítéljük meg, hogy egyrészt azáltal, hogy most már
odakerült hozzájuk a KvVM, tehát a teljes környezetvédelmi terület, ahol a belső
ellenőrzés tevékenysége, illetve létszáma gyakorlatilag nulla volt, mindenképpen
megerősítésre szorul a belső ellenőrzés. És mi nagyon üdvözöljük azt, hogy öt-hat
ilyen auditot elvégez egy évben, de az agrár-, vidékfejlesztési terület
intézményrendszere annyira szerteágazó és olyan sok, hogy ennek a mértékét
megítélésünk szerint növelni kellene.

Kiegészítésként ennyit gondoltam elmondani, de ha bármilyen kérdés van,
akkor szívesen válaszolunk. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
A bizottsági tagoknak adok szót, értékeljék ők is az előterjesztést. (Jelzésre:)

Varga Géza!

Kérdések, hozzászólások
VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. A első körben csak egy

kicsit tisztázó kérdésem lenne a Számvevőszék tisztelt képviselőjéhez. Azt az
ellentmondást segítsen feloldani, hogy egyfelől megemlíti, hogy az FVM esetében a
belső ellenőrzések megfelelőek voltak, intézkedések történtek ezekre a
megállapításokra, amelyeket szintén megfelelőnek érzékel, másfelől ugyanakkor az
írásos anyagban - lehet, hogy ezt szakmai sovinizmusból éreztem így - az FVM kapta
a legtöbb kritikát: leltárhiány, a különböző terméktanácsoknál téves átutalás, majd
annak az ugyancsak téves visszautalása. Az ön beszámolója és az írásos anyag ebben
a pillanatban nekem egy picit ellentmondásosnak tűnik.

Most akkor megfelelő volt-e az FVM-en belül - a fejezeti szakaszra gondolok,
nem a központi költségvetésre - az ellenőrzés, megfelelőek voltak-e az intézkedések?
Ha igen, akkor az írásos jelentésbe hogy tudott olyan sok kritika kerülni? Nekem úgy
tűnt, hogy valójában az FVM az egyetlen, ahol részben korlátozó, részben elutasító
volt a záradék is. Ezt tehát csak a tisztázás miatt kérdezem. Köszönöm.
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ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Horváth
Istvánnak adom át az ülés vezetését, hozzá szeretnék szólni.

(Az ülés vezetését Horváth István, a bizottság alelnöke veszi át.)

ELNÖK: Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, és akkor megadom a szót
az elnök úrnak, Font Sándornak. Parancsolj, elnök úr!

FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Egy fanyar kényszertámogatást
fogunk javasolni a bizottság tagjainak a Fidesz-KDNP részéről. Ez egy érdekes
helyzet: egy kormányváltás után az előző kormány munkáját, költségvetési fegyelmét
és időnként fegyelmezetlenségét értékeljük ilyenkor az előző évi zárszámadással
kapcsolatosan. Nyilvánvalóan közismert az a vita, amely végigkísérte a 2009-es
költségvetést. Nem akarok visszatérni sem a szakmai, sem a pénzügytechnikai
vitákra, amelyeket akkor lefolytattunk az akkori költségvetésnél. Nyilvánvaló, hogy a
jelenleg ismertetett információk, amelyek alapján egyrészt az előterjesztő az
elfogadását javasolja a bizottságnak, úgymond nem lát túl nagy hibát, különösen a
mezőgazdaság fejezeténél, ahogy Bajánházy úrtól hallhattuk, de az is nyilvánvaló,
hogy azok a vélemények, amelyeket ott az ÁSZ részéről és netán Varga Géza
képviselőtársam felszólalásában is hallottunk, ebben kőkeményen benne van. Hiszen
mindenki olvashatta ezeket az - úgymond - félreértéseket, hogy az MgSZH nem vette
észre, hogy azt neki tovább kellett volna utalnia, egyszerűen megpróbálta ezzel
áthidalni a költségvetési nehézségeit, jogosulatlan alapon próbálta meg ezt
felhasználni - ezek, ha csak pénzügy-technikailag nézzük, szabálytalanságok.

Mi idevonatkoztatjuk persze azokat a nagyon furcsa eseményeket, amelyek
áthatották a 2009. évre, de 2008-ban kezdődtek, ebből parlamenti polémia is többször
volt. Ezek az olyan esetek, mint a magyarországi Leader Közhasznú Egyesületnek az
500 millió forintos azonnali támogatása, majd nyilvánvalóan a 2009. évben
döbbentek rá - amit előre megjósoltunk, hogy itt, uraim, szemfényvesztés van, hogy
tetszettek adni 500 millió forintot egy tőke nélküli egyesületnek 15 nap leforgása alatt
-, hogy amit az ellenzék, azaz mi akkor kritizáltunk, igaz, hogy ebből nem lett semmi,
illetve hogy teljesítés nem igazolható az 500 millió forint elköltésével kapcsolatosan.
Ezek nyilvánvalóan megbolygatják egy kicsit ilyenkor a mi érzületünket, de
összegészében mégis, azt mondom, egy fanyar támogatást fogunk javasolni.

Nem kérdéses, a zárszámadás egy olyan törvény, amely egyben korrigálási
lehetőséget is ad az elmúlt és az aktuális évre vonatkozólag is. Mondjuk azt, hogy
nagy tanulság, ami történt az elmúlt időszakokban, de akár a 2009. évben is!

Azok a mezőgazdaságra vonatkozó adatok, amelyeket szintén kiolvashatunk
az előterjesztésből, hogy talán pozitív a mezőgazdasági fejezet egyenlege, mintegy
1,7 milliárd euró körüli külkereskedelmi mérlegtöbblet van, tehát a számok nagyon
szépek, több ágazat nem nagyon dicsekedhetett ebben az időszakban ilyennel, de
tudjuk, hogy egy kőkemény tömegtermelésnek a következtében ilyen pozitív, itt az
alapanyag-termelésről, a búza, a kukorica, és ennek az időnként kényszerű exportjáról
van szó, a feldolgozott élelmiszerek tekintetében pedig, amit a közvetlen fogyasztók
felhasználnak, kőkemény importra vagyunk szorulva. Tehát ha megbolygatjuk, hogy
mi is ez az egyenleg, akkor nem olyan túl rózsás a helyzet, de ez már egy szakmai
vitát nyitna ki, és nem a pénzügytechnikait, ami a költségvetéshez, a zárszámadáshoz
kapcsolódik. Szakbizottságként azonban, azt hiszem, nyugodtan észrevehetünk ilyen
aspektusokat is a zárszámadásnál.
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Az első helyen kijelölt bizottság - a költségvetési, pénzügyi bizottságra
gondolok - majd értékelni fogja, bizonyára egy sokkal szélesebb perspektívával, az
egész költségvetést. Mi, mint említettem, a magunk részéről az előterjesztés
támogatását fogjuk javasolni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr.
Visszaadom az ülés vezetését az elnök úrnak.

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Gőgös Zoltánnak adom meg a szót.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nagyon
röviden szólnék, kicsit reagálva arra is, amit Géza mondott a terméktanácsok és egy
ilyen ügyek kapcsán. Azt gondolom, aki végignézte ezt a jelentést, az láthatta, hogy
azért a 2009. év egyértelműen a válságkezelésről szólt az ágazatban is. És most én
nem akarom a mundér becsületét védeni, de nyilvánvaló, hogy ha olyan helyzetek
adódnak mondjuk egy hivatali rendszerben, hogy el kell dönteni, hogy mondjuk
felfüggesszük-e például a falugazdász-ügyfélszolgálatot, ahogy az az idén megtörtént,
vagy valahogy finanszírozzuk, akkor a rendszer reakciója ebben az esetben nyilván az
volt, hogy próbáljunk meg arról a forrásról gondoskodni. Nyilván utána kiderült, és
az FVM is észrevette, nagyjából az ÁSZ-szal párhuzamosan, mármint az igazgatás,
hogy ez így nem szabályos, és utána az visszarendeződött, de én úgy gondolom, hogy
ezek azok az ügyek, a terméktanácsok is, hogy nyilván ha más módon nem lehet adni
állatjóléti támogatásokat az uniós szabályok szerint, akkor kénytelenek vagyunk
bevonni a terméktanácsokat. A vitánk abban van, pontosabban azt nem is vitattuk,
hogy most kamatot számolhatnak-e el arra a forrásra, amit mi előre odaadtunk, vagy
nem, viszont mi azt gondoljuk, hogy ha valamely szervezet nekünk ilyen segítő
munkát végez, akkor annak vannak költségei, és azokat elszámolhatja.

Ilyen típusú vitáink vannak, Géza, hogyha gondolod, ezt neked mélyebben
külön is elmondom neked, mert azért ezek már olyan finomságok ebben az ügyben,
amelyek nem biztos, hogy egy ekkora bizottsági vitán teljesen tisztázhatók. De úgy
gondolom, ebben nagyon szívesen állunk mindenkinek a rendelkezésére, gondolom,
természetesen a hivatal munkatársai is.

Én tehát azt látom, vagy azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy persze
csúnyán néz ki egy szövegben az, hogy nem valós meg nem megfelelő, de ha azt is
megnézi valaki, hogy mekkora forgalommal, mekkora pénzmozgással járt mondjuk
ennek az évnek a finanszírozása - ilyen 600 milliárd fölötti rész -, és itt a százalékos
arányokban nyilván nincsenek benne az európai uniós pénzek, csak a normál
költségvetési források, és azt a százalékot lépte túl a hiba, nem a teljes finanszírozást,
innentől kezdve azt gondolom, nyilván levonva a tanulságokat, hogy ez egy teljesen
rendben lévő dolog volt, még egyszer mondom: a problémák ellenére.

Én ezt tanácsolom egyébként a mostani kormánynak is, mert hasonlóan nehéz
év van, tehát hogy próbáljunk összeszedni minden olyan forrást, amit még ebben az
évben ki lehet fizetni. Elég magasra került a mérce ezzel a kifizetési összeggel, úgy
gondolom, és nagyon örültem annak a válasznak, amit a miniszter úr adott egy
írásbeli kérdésre, hogy most nem 70, hanem 80 százalék előleg kifizetése van
betervezve októberre. Ezt nagyon várja a szakma, úgy gondolom, mert nagyon nagy a
forráshiány, én remélem, hogy sikerülni fog. De azért azt is szeretném hozzátenni a
dologhoz, hogy azért egy kicsit fel is kellene rázni ezt a dolgot, mert mondjuk a száz
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napban, amióta a kormány van, például az MVH semmilyen számlát nem fizetett még
ki, tehát így nehéz lesz majd biztosítani azokat a forrásokat, amelyek kellenek, és itt
most főleg, alapvetően beruházási dolgokról beszélek, hiszen közvetlen támogatások
azóta nem fizethetők még. Úgyhogy ebben nyilván meg fogjuk adni a támogatást,
segítünk is, ha szükség van rá, és azt szeretném jelezni, hogy mi is támogatjuk a
zárszámadás elfogadását és az általános vitára alkalmasságát.

Köszönöm szépen a figyelmüket.

ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Igen, Varga Géza
újólag. Parancsolj!

VARGA GÉZA (Jobbik): Elnök úr, csak azt jelezném, hogy van kisebbségi
véleményünk, és Szabó Rebeka LMP-s képviselőtársam kisebbségi véleményét is
szeretném felolvasni, hiszen így kerülhet be a jegyzőkönyvbe. De a további
hozzászólásaimhoz szeretném megkapni a választ a pontosító kérdésemre, és utána
szeretnék még majd érdemben hozzászólni.

ELNÖK: Jó, akkor megadjuk a szót az előterjesztőknek, hogy utána további
hozzászólásra visszaadjam majd a szót Varga Gézának.

Szarka Péterné (Állami Számvevőszék) válaszai
SZARKA PÉTERNÉ (Állami Számvevőszék): A belső ellenőrzés a belső

teljes kontrollmechanizmusnak csak egyetlenegy eleme. A belső
kontrollmechanizmus, FEUVE a közismert vagy legalábbis államháztartási szinten
ismert neve, meg az előzetes és utólagos meg a folyamatba épített ellenőrzési
szakaszokat is bele kell érteni. Attól, hogy a belső ellenőrzés jól működik, attól
például a pénzügyi területen, tehát magán a területen belül vezetői, folyamatba épített
ellenőrzési problémák léphetnek fel, illetve léptek fel, kezdve egészen onnantól, hogy
a leltároknak a kiértékelésénél az ellenőrzések elmaradtak. Tehát a belső

ellenőrzésnek lehetnek problémái, de ettől függetlenül felléphetnek a teljes
folyamatban más típusú ellenőrzési hiányosságok is. A belső ellenőrzés egyébként,
azt hiszem, az igazgatást egy alkalommal ellenőrizte, de nem ezt a területét, tehát nem
a követeléskezelés-állományt.

Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nincs ebben semmi ellentmondás. Ha a
belső ellenőrzés több ellenőrzést tudna végezni például az igazgatási folyamatokban,
ezekben a pénzügyi elszámolási folyamatokban, akkor az csökkentené természetesen
ezeknek a hibakockázatát.

ELNÖK: És akkor most újólag megadom a szót Varga Gézának.

További hozzászólások
VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen. Nem tudom pontosan, hogy ez

erre a bizottságra és erre a vitára tartozik-e, de azért az a hiányosság, az a rengeteg
hiányosság, ami ebben a több ezer oldalas anyagban megjelenik, visszavezethető arra,
hogy gyakorlatilag nem rendelkezünk számvevőszéki törvénnyel vagy számviteli
törvénnyel, hogy ezt csupán egy kormányrendelet szabályozza, és azért ez a
kormányrendelet, mivel kormányrendelet szabályozza, olyan, mint hogyha önmagát
ellenőrizné a kormány, hiszen a kormánynak mindenkor többsége van a
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parlamentben. Ez az egyik dolog. Ez egy formai dolog, és én most szándékosan nem
a szakmai… (Gőgös Zoltán: Nem értem…) Tehát nincs számviteli, számvevőszéki
törvény, hanem ezt egy kormányrendelet szabályozza, ennek a jelentésnek, az éves
jelentésnek az előterjesztését, formáját, formai követelményeit egy kormányrendelet
szabályozza. Ezért…

ELNÖK: A Számvevőszékről szóló törvény következtében. (Gőgös Zoltán:
Persze! A végrehajtási rendelet… - Közbeszólások.)

VARGA GÉZA (Jobbik): Rendben van, ennek ellenére nem törvényben
szabályozott maga a forma. És a formával az a problémánk, hogy a formáját tekintve
hiányolja…, nem áttekinthető. Tehát hiányzik az áttekinthetőség, nem
összehasonlíthatóak az egyes éves folyamatok, illetve ezt egy parlagi országgyűlési
képviselőnek a több ezer oldalból kellene kiválasztania, kiszűrnie. Mi tehát azt
javasoljuk - nem tudom, hogy ez-e a helyes fórum, de szerintem ez is -, hogy az éves
beszámoló formai követelményét tegyük sokkal áttekinthetőbbé, mert egy
országgyűlési képviselőnek - akitől elvárható, hogy ebben döntsön, a választóit
képviselve - ez így nagyon nehezen tehető meg.

Azt gondoljuk ebből adódóan, hogy ez a több ezer oldalra kiterjedő jelentés
teljesen az európai gyakorlattól eltérő, hatalmas terjedelmű jelentés, ami a pazarlás
kérdését is felveti - nevezetesen most a jelentés készítéséről beszélek, csupán
formailag, nem az egyes tartalmi elemekről -, ezért nem kellene ilyen részletes, ennyi,
több ezer oldalas jelentést készíteni, hanem sokkal inkább egy olyan szerkezetben,
amely közérthető, amely biztosítja az áttekinthetőséget és az összehasonlíthatóságot.
Ezt egyébként az számvevőszéki jelentés is írja, ha idézhetem: „A jelenlegi
prezentációs rendszer nem támogatja megfelelően az információtartalom
állandóságát, az átláthatóságot, az évek közötti összevetést és a folyamatokról való
képalkotást, ideértve a célok, azok teljesülésének követhetőségét, a hosszú távú
kötelezettségvállalások, összefoglaló rendszerek bemutatását.”. Többek arcán a
kételyt láttam, amikor ezt említettem, ezt a hiányosságot, ugyanakkor erre maga a
számvevőszéki jelentés is felhívja a figyelmet az előző idézetből adódóan.

A valódiság elvét is megkérdőjelezzük ebben a jelentésben, hisz maga a
jelentés… Én csak a jelentésből próbáltam dolgozni, lévén nem vagyok számvevő és
számviteli szakember. A valódiság ott sérül, hogy több esetben említi az anyag, az
FVM esetében konkrétan, a leltár hiányát, a leltár hiányos vagy késői, túl késői
elkészítését. Ugyanakkor az MNV Zrt. esetében a termőföldek vonatkozásában nem
tudjuk meg a jelentésből, hogy akkor most mi is a nemzeti vagyon. Ezért problémás
lesz majd, ha ennek a jelentésnek, illetve a jelenlegi rendszernek az alapján kell a
Nemzeti Földalapnak átvenni az állami földvagyont, hiszen ott csupán forintálisan és
összevontan találunk rá adatokat, tehát naturálisan nem, én legalábbis nem tudtam
meg ebből a jelentésből, hogy akkor most az állami földvagyon hány hektár, mekkora
a nemzeti parkok területe, mi azoknak az értéke, s a többi, s a többi. Ezt én mind a
formai hiányosságokra vezetem vissza. Tehát az átláthatóság elvét látom sérülni, a
valódiság elvét látjuk sérülni így ebben a jelentésben.

Az összehasonlíthatóság elvének a sérülését említettem.
Az, hogy az ÁSZ nem ad minősítő véleményt… Valószínűleg az ÁSZ-t nem

kötelezi sem a kormányrendelet, sem a törvény, sem a törvény által adott
felhatalmazás erre. Ugyanakkor ez egy hiányosság, hiszen így a Számvevőszék -
bocsánat, hadd használjak egy parlagi kifejezést erre! - el tudja kenni ezt a
felelősségét. Ezzel a felelősséggel pedig nagyon sokat segítene a háromszázhatvan-
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egynéhány országgyűlési képviselő számára, hogy ezt valóban meg tudják ítélni.
Hiszen az ÁSZ jelentésére szeretnék támaszkodni, de hogyha nincs egy konkrét
összefoglaló, egy auditálást indokló, elutasító, korlátozó, elfogadó, s a többi, jelentés,
és annak az indoklása, akkor mi ezt nagyon nehezen tudjuk megtenni. Még egyszer
hangsúlyozom: a több ezer oldalból kell a véleményünket kiszűrni.

Nem ragozom tovább ezt a kérdést, csak ezt akartam kifejezni, és amiért mi
nem fogjuk tudni támogatni, az nagyjából ezeknek az elveknek a sérülése. A
kisebbségi véleményünket természetesen írásban is elő fogjuk terjeszteni. Mi ezért
nem tudjuk támogatni a jelen formájában a jelentést.

Nem tudom, elnök úr, hogy Szabó Rebeka képviselőtársam írásos véleményét
most felolvashatom-e, vagy kérjek külön szót, vagy mi legyen ennek a formája?

ELNÖK: Tessék!

VARGA GÉZA (Jobbik): Tehát akkor Szabó Rebeka képviselőtársam, LMP-s
képviselő, bizottsági tag írásos hozzászólását szeretném felolvasni:

„A 2009-es évről készült zárszámadási jelentés továbbra sem tartalmazza
azokat az információkat, amelyek a számviteli értékelésen túl az egyes tételekhez
kapcsolódó feladatok értékelését is lehetővé tennék. Így sem az intézményi működés
eredménye, hatékonysága, sem a támogatások hatása nem ítélhető meg a jelentésből.

Az EU-források kifizetésének feltétele a monitoringrendszer működtetése,
amely lehetővé tenné, hogy naprakész adatokkal kerüljön kiegészítésre az
előterjesztés. A gyakorlatban azonban ez nem igazán látszik működni.

A zárszámadás XII. fejezetében - tehát az FVM-ről szóló fejezetében -
található agrárgazdasági elemzés csak részleges és egyoldalú képet ad az agrárágazat
helyzetéről, és ellentmondásokat is tartalmaz. Miközben az ágazat sikereiről számol
be az exportpiacokon, jelentős válságot tár fel a hitelezésben. Hiányoznak az
elemzésből az agrár-jövedelemvesztés okai, valamint annak bemutatása, hogy az
FVM által kezelt eszközök hogyan vezettek a jelen helyzetig, illetve milyen
változtatások válhatnak szükségessé.

A 2009. évi zárszámadás FVM-re vonatkozó fejezetét az ÁSZ elutasító
minősítéssel látta el, mert a számviteli törvényben foglaltak és annak végrehajtására
kiadott Áhsz. előírásainak nem felel meg, a vagyoni, pénzügyi helyzetről nem ad
megbízható és valós képest. Az FVM központi igazgatása több helyen is megsértette
az érvényben lévő szabályozásokat:

- Ügyrendje nem tartalmazza teljes körűen az egyes pénzügyi, számviteli és
agrártámogatási folyamatokat és az azzal kapcsolatos belső szervezeti egységek
(osztályok) feladatait, nem foglalkozik az analitikus nyilvántartó helyek és a KGF
munkakapcsolatával, a követelések, kötelezettségek kezelésével kapcsolatos
számviteli teendőkkel és azok ellenőrzésével.

- Továbbra sem dolgozta ki a kontrollkörnyezet, a kontrolltevékenység, az
információ és kommunikáció, valamint az előirányzat-módosítások jogszabályi
megjelölését.

Több kérdésünk is felmerült a zárszámadás olvasása során, ezek közül most
csak egyet említenénk meg: az árfolyamkockázat keretében rendelkezésre álló
pluszforrások felhasználásáról készült-e szakmai döntés-előkészítés, illetve hogyan
történt ennek megvitatása?

A fenti hiányosságok és a fenntartható szemléletű mezőgazdálkodás háttérbe
szorítása miatt az LMP a 2009. évi zárszámadási törvény XII., FVM-re vonatkozó
fejezetének tárgysorozatba-vételét elutasítja.”.
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Köszönöm szépen.

ELNÖK: Majd megkérem az előterjesztőket, hogy a felolvasottakban
megfogalmazott kérdésekre is reagáljanak esetleg. Az általános vitára való
alkalmasságról fogunk egyébként dönteni, a tárgysorozatba-vételt mindig az első
helyen kijelölt bizottság végzi el.

Amit Varga Géza képviselőtársam említett, azzal kapcsolatban szeretném
megjegyezni, hogy az jogos kritika, hogy nem látja a magyar állam tulajdonában lévő
földvagyon mérlegét, hogy akkor merre hány méter. Igen, ez 1990 óta nincs meg, ezt
mi húsz év óta vitatjuk itt egymás között. És hogyha figyelte esetleg Fazekas Sándor
miniszter úr bejelentését az NFA szeptember 1-jei megalakulásával kapcsolatban, ő

jelezte, hogy az NFA egyik legnagyobb feladata, hogy most már megtegyük ezt a
vagyonmérleget. Ez az igény tehát jogos, de nem ennek a zárszámadásnak a hibája a
hiánya - lehet persze azé is, mert a múltra tekintünk vissza -, hanem arról van szó,
hogy ez a vagyonmérleg a termőföld esetében egyszerűen még elmaradt, és néha
tényleg nem tudjuk, hogy merre hány méter. Ez egy nagyon nagy hiánya az előző,
mindegyik előző kormánynak.

Nagyon érdekes volt az a felvetés, amellyel én eddig még nem találkoztam itt,
immár a negyedik ciklusom folytán, hogy a képviselő úr az előterjesztésnek nem a
tartalmi részét kritizálta, hanem az előterjesztők által benyújtott anyag formáját. Ez a
bizottságunknak… Ugyan a képviselői szabadsággal lehet élni, hogy ezt is szóvá
tesszük, de erre a mi bizottságunk bizonyára nem fog tudni itt választ adni, és nem
tudja majd itt megvitatni ezt. Én merem javasolni, hogy ha a Jobbiknak ez továbbra is
egy fenntartott kritikája, akkor az alkotmányügyi és ügyrendi bizottságnál tegye ezt
meg. Netán az a vita, hogy az Állami Számvevőszékről szóló törvény felhatalmazást
ad rendeletek kibocsátására, és a rendeletben szabályozódik ennek a formaisága, ha
ezzel kapcsolatosan van eltérő véleménye, akkor a jogalkotás útján kell ezt a kérdést
rendezni. Én azt gondolom, hogy az Állami Számvevőszék a mai jogszabályoknak
megfelelően nyújtotta be a jelentését. Nagyon merem ezt remélni, ugyan én nem
néztem utána a jogszabályban leírt formai kötöttségeknek, de nagyon merem remélni,
hogy így történt. Azért gondolom ezt, mert ahányat én láttam, az mind ebben a
formában került benyújtásra.

Bizony, ez egy iszonyú nagy anyag, ugyanúgy, mint a költségvetési törvény.
Ezt roppant nehéz egy képviselőnek átrágnia, hogyha nincs mögötte esetlegesen
szakmai koordinátor, aki felhívja a figyelmet a szerkezetben rejlő lényegre.

Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, akkor
megadom a szót az előterjesztőknek egymás után, vagy ahogy gondolják, ahogy az
egyes kérdésekre válaszolni kell.

Válaszok, reflexiók

Szarka Péterné (Állami Számvevőszék)
SZARKA PÉTERNÉ (Állami Számvevőszék): Valószínűleg félreértésről van

szó. Az Állami Számvevőszékről törvény rendelkezik, és - bár ezt csak feltételezzük -
amiről a képviselő úr beszél, az az államszámviteli törvény. (Varga Géza: Igen, arról
beszéltem.) Valóban kormányszinten szabályozott az államszámvitel.

Amire én szerettem volna reagálni, az az, hogy azt említette a képviselő úr,
hogy az Állami Számvevőszék nem mond átfogó véleményt. A 64. oldalon, a 2.
pontban az Állami Számvevőszék egyértelműen kijelenti, hogy a zárszámadási
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törvényjavaslat jellemzően megfelel az Áht. előírásainak. Ha olyan szempontból
nézzük, ahogy a képviselő úr értelmezi, hogy egy könyvvizsgálati véleményhez
hasonló vélemény kiadását hiányolja, akkor erre pedig azt tudom mondani, hogy az
Állami Számvevőszék honlapján fenn van a kézikönyve és az összes módszertana,
amely szerint dolgozunk. Ezekből egyértelműen kiderül, hogy mi beszámolókat
minősítünk a zárszámadási törvényjavaslat véleményezése során, és ezeknek a
beszámolóknak a véleményeredményéből vonódik le a végeredmény a zárszámadás
egésze tekintetében. Ha készülne a teljes költségvetés tekintetében beszámoló, ami
főkönyvi kivonattal és leltárral is alátámasztott, akkor az Állami Számvevőszék azt
véleményezné, és abban az esetben ki lehetne alakítani egy ilyen típusú véleményt.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: (Bajánházy Lászlónak:) Tessék!

BAJÁNHÁZY LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Egy
mondat. Két dologban szeretnék reagálni az Állami Számvevőszék kritikájára. Az
egyik az árfolyamváltozások sor duplán történő elszámolása - vagy hogy hangzott el.
Tényleg nem akarok senkit pénzügytechnikai ügyekkel untatni, de ez egy atipikus
sor, tehát itt átcsoportosítás vagy…- hogy mondjam? - …,. nem igazán lehetséges,
csak kiadással és bevétellel. Arra szeretném felhívni a képviselő hölgyek és urak
figyelmét, hogy a fejezeti kötet az írásos mellékletében ettől a - hogy mondjam? -
halmozódásból már megtisztított táblázatokat használ a reális tájékoztatás érdekében
az előterjesztés. De én úgy gondolom, azért, hogy egyértelmű megoldás szülessen, a
kormányzatnak még, azt gondolom, újra át kell gondolnia, hogy jó-e így ez az
elszámolási lehetőség, mármint technikailag.

A másik dolog a követelés-nyilvántartás vagy követeléskezelés. Itt én úgy
veszem észre, hogy keveredett egy picit, hogy a nyilvántartás jó-e, vagy a kezeléssel
szemben fogalmazódnak meg kritikák. Az írásban elsősorban a nyilvántartásra
vonatkozott a kritika. Én úgy gondolom, hogy ezt alkalmasint szakmailag tisztázni
kellene, mert lehet, hogy a szabály nem teljesen egyértelmű, vagy nem jó. Nyilván
aki a szabályszerűséget vizsgálja, az természetesen a szabály betűjéhez kell hogy
ragaszkodjon, de azt gondolom, hogy miután mindkét elszámolás mellett van pro és
kontra érv, ezt a jövőben, előbb-utóbb tisztáznunk kell egymással. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem
jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor… (Jelzésre:) Igen, Varga Géza!

További hozzászólások
VARGA GÉZA (Jobbik): Csak az elnök úr felvetésére szeretnék reagálni,

arra, hogy én itt a formát feszegettem, ami nem volt gyakorlat az előző ciklusokban.
Én azt gondolom, a tartalom nem választható el a formától, és én ezért a formára
helyeztem a hangsúlyt, viszont tartalmilag is megemlítettem néhány elemet. Amelyek
le vannak írva, azokat én nem ismételtem meg az anyagból, hanem azt kifogásoltam,
hogy a mi szakbizottságunk sokkal jobban tudná elemezni ezeket a tartalmi elemeket,
hogyha a forma alkalmasabb lenne az vitára és az áttekinthetőségre, valódiságra,
egyebekre. Én tehát nem szeretném, ha ez úgy lenne benne a jegyzőkönyvben, hogy
mi csak a kereteket és a formát kritizáltuk, bíráltuk ebben a felszólalásban, hanem,
ahogy mondom, a forma nem választható el a tartalomtól, és egy sokkal világosabb



17

formában szeretnénk a tartalmat további elemzésnek alávetni. Köszönöm szépen.
(Gőgös Zoltán: Agrárjelentés!)

ELNÖK: Rendben. Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.)
Amennyiben nincs, szavazunk az előterjesztésről.

Szavazás
Ki az, aki támogatja a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének

végrehajtásáról szóló T/1062. számú törvényjavaslatot? Aki igen, az kézfeltartással
jelezze ezt! (Szavazás.) Ez a többség. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Négy
nem támogató van.

Kérdezem, hogy az Állami Számvevőszék jelentést, amely 1062/1. számon
került benyújtásra, ki támogatja. (Szavazás.) Szintén a többség. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) Szintén négy.

A bizottság támogatja az előterjesztéseket.
Többségi előadó… (Horváth Zoltánné: Nem, itt nincs.) Bocsánat, a

költségvetési és pénzügyi bizottság fogja ezt helyettünk is elvégezni az összegzést.
Akkor más feladatunk ezen első napirendi pont kapcsán nincsen. Köszönöm szépen
az előterjesztőknek a jelenlétet. Az első napirendi pontot lezárom.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános
vita: a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. számú törvény
módosításáról szóló T/536. számú törvényjavaslat

A második napirendi pontra térünk rá: képviselői önálló indítvány beadására
került sor, a termőföld védelméről szóló 2007. évi törvény módosítását terjesztette elő
T/536. számon Hegedűs Lorántné a Jobbik képviseletében. Közben a kormány
képviselete is megérkezett ehhez a napirendi ponthoz.

Szokásainknak megfelelően először az előterjesztőnek, majd a kormány
képviselőjének, utána a bizottság tagjainak adok szót. Megadom a szót, képviselő
asszony, parancsoljon!

Hegedűs Lorántné (Jobbik) szóbeli kiegészítése
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr.

Megmondom őszintén, mióta megkaptam a meghívást erre a bizottsági ülésre, sokat
gondolkodtam azon, hogy hogyan tudnék érvelni a benyújtott törvényjavaslatom
mellett, úgy, hogy jómagam építészmérnök vagyok, és itt nyilvánvalóan a
mezőgazdasági szakmai képviselői ülnek velem szemben. Nekem, kívülállóként,
nehéz szakmai érveket felsorakoztatnom, amelyekkel önök még nincsenek tisztában.
Ezért arra gondoltam, hogy először is két személyes élményemet vagy a személyes
véleményemet szeretném megosztani önökkel.

Az első valóban egy abszolút személyes dolog: három kislányom van, már
mind a három iskolás, és néha ki szoktam őket kérdezni, hogy éppen hol tartanak, ki
mit tanul. A múlt év során volt egy olyan élményem, hogy a középső lányomat
magam elé parancsoltam: vedd elő, fiam, a földrajzkönyvedet, tessék, hol tartotok,
halljam! És a kislányom első mondata, amelyben számot adott arról, hogy a
következő órára mi a házi feladat, az volt, hogy Magyarország területe szegény
ásványi kincsekben és természeti kincsekben. Nehéz délutánja következett a
gyereknek ezután, mert meg kellett hogy hallgassa az édesanyjától, hogy dehogy is,
nemhogy ásványi kincsekben gazdag Magyarország, hanem gyakorlatilag az
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egyetlen, illetve a két olyan ásványi kincsben, amely igazán számít, abban gazdag
Magyarország, nevezetesen a humuszréteg és a vízkészlet, az ásványvízkészlet
tekintetében.

Mindenesetre azt kell mondjam, ebből az egészből az következik számomra,
hogy már gyermekkorban, a nevelésben hatalmas problémák vannak, hogyha az
oktatási rendszerünkben nem tanítjuk meg gyermekeink számára, hogy a termőföld
micsoda hatalmas nagy érték. Nem csoda aztán, hogyha ez a termőföld árában is
tükröződik Magyarországon, nevezetesen hogy ha a nyugat-európai példákkal
próbáljuk összehasonítani - hoztam magammal egy táblázatot -, hatvanad annyiba
kerül Magyarországon átlagban a termőföld hektárja, mint Nyugat-Európában.

Én, aki - és ez a másik személyes példa - önkormányzati képviselő,
alpolgármester voltam… (Gőgös Zoltán az elnökkel egyeztet.) Itt van, luxemburgi
példát, elnök úr, csak mert látom a kételyt az arcán.

ELNÖK: Ja! (Gőgös Zoltán: Luxemburgit? Ja, most már értjük!)

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Mást is lehet mondani, de nagyon
sokszorosa a magyar hektár árának…

ELNÖK: Ez igaz! (Gőgös Zoltán: Ez igaz!)

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): …, és hogyha tetszett olvasni a Magyar
Nemzetet mondjuk az elmúlt két hétben, abban arról lehetett hallani, hogy Joav Blum,
az az úriember, aki már Sukorón is rendkívüli híressé vált, a nyugati határszélen,
nevezetesen a határon még innen, vett 10 millió forintért tíz hektár magyar földet, ami
szerintem arcpirító egész egyszerűen. Tehát ennyire nincsen ára a magyar földnek.

Visszatérve a másik személyes példámra: alpolgármesterként a budapesti
agglomerációban azt kellett hogy tapasztaljam, hogy a rendkívül alulfinanszírozott
magyar önkormányzatok, amelyek számára az a lehetőség fel van kínálva, hogy a
termőföldből, amely a tulajdonukban van - amely nemcsak hogy nem törzsvagyon, de
nem is korlátozottan forgalomképes, hanem a forgalomképes vagyontárgyaik között
van -, megpróbálnak pénzt csinálni. Ez egy rendkívül káros folyamatot indított el az
agglomerációban is, de nyilván egész Magyarországon ezt tapasztalhatjuk. A
legjellemzőbb példa a bevásárlóközpontok építése Magyarországon, ami - ezt
különösen itt az agglomerációban tapasztalhatjuk - kifejezetten a zöldmezőre utazik,
hiszen ott éri meg leginkább a befektetőnek a terület vásárlása, mert nagyon olcsó a
magyar föld, ugyanakkor az átminősítés, a belterületbe vonás, illetve a földvédelmi
járulék kifizetése se teszi ezt egy kicsit arányosabbá.

Az előttem fekvő tanulmányban nagyon szomorú adatok szerepelnek ilyen
szempontból, egyrészt hogy milyen drasztikusan csökken a magyar termőföld, a
tanulmány szerint gyakorlatilag a rendszerváltozás óta 500 ezer hektár a csökkenés,
másrészt hogy a művelésből való kivonás is tíz év alatt az ország összterületének több
mint 5 százaléka volt, és így tovább.

Az előterjesztésben azt próbálom meg az első körben - és ezt hangsúlyozottan
a törvényi szabályozás első lépésének tartom ilyen szempontból -, hogy a földvédelmi
járulékot többszörözzük meg, tehát próbáljuk meg egy kicsit a föld valódi értékéhez
közelíteni az árát, illetve a föld ilyen értelmű hasznosításának az árát. Kádár Imre
professzor úr azt javasolja, hogy az lenne a reális, ha meg lenne nyolcszorozva a
földvédelmi járulék mértéke. Én ezt első körben megtízszereztem, igaz, a professzor
úr maga hozzáteszi, hogy ha a földet nem csak egy termelési tényezőként
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értelmeznénk, hanem a termőföld összes további értékét is beleszámítanánk, akkor
szerinte nem megnyolcszorozni, hanem megnyolcvanszorozni kellene a földvédelmi
járulékot, tehát a termelésből kivonás értékét.

Hogy megelőzzek egy pár kérdést: igen, a törvényjavaslat nem tér ki - mert
tehát, hangsúlyozottan, első lépésnek szántam - további potenciális zöldterületek
védelmére, ott is a földvédelmi járulék bevezetésére. Nem kívánok egyelőre
különbséget tenni a külterületi, illetve a belterületi mezőgazdasági ingatlanok között,
noha a táblázat ilyen jellegű finomítását is meg lehetne tenni. Illetve a földhasználati
zónarendszer, amely a területfejlesztési koncepciók alapját tudná képezni,
nevezetesen azokat az elvárásokat, illetve célkitűzéseket, amelyeket a
területfejlesztési koncepciót akár országos szinten, akár régiós vagy települési szinten
meghatároznak, ezek a földhasználati zónarendszerbe ültetett kategóriák nagyon jól
tudnák szerintem orientálni. De, mondom, ezek további lépések lennének, csakúgy,
mint a bírság kérdése, illetve a kedvezmények eltörlése, felülvizsgálata.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót a kormány képviselőjének. Kis
Norbert!

Dr. Kis Norbert (Vidékfejlesztési Minisztérium) véleménynyilvánítása a
kormány nevében

DR. KIS NORBERT (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Ahogy azt a képviselő asszony is említette, a javaslat célja a
termőföld árának és valódi értékének egymáshoz közelítése, ezáltal az
ingatlanspekuláció visszaszorítása. Ez a megközelítés, tehát hogy ki kell zárni az
ingatlanspekulációt, koncepcionálisan támogatható, tárcánk ezt a javaslatot ebben a
formában mégsem tudja támogatni, ugyanis a javaslatban megfogalmazott cél nincs
összhangban az eszközzel.

A javaslat önmagában ellentmondást hordoz meglátásunk szerint, mivel a
termőföld ára és a földvédelmi járulék összege nem hozható egymással sem jogi, sem
közgazdasági kapcsolatba. A földvédelmi járulék tulajdonképpen egy bánatpénz,
tehát a termőföld igénybevételének az ellentételezése - a más célú hasznosítás az,
amikor a termőföld mezőgazdasági hasznosításra véglegesen alkalmatlanná válik -,
amikor a tényleges igénybevétel eredményeképpen az érintett földrészlet termőföld
jellege ténylegesen megszűnik. Ennek következtében az a földrészlet már de facto
meg de jure nem minősül termőföldnek, így a földterület későbbi értékesítése már
nem jellemezhető a termőföldárral.

Úgy látjuk tehát, hogy két külön vágányon halad ez az elképzelés.
Koncepcionálisan mi is egyetértünk azzal, hogy az ingatlanspekulációt a termőföld
tekintetében is vissza kell szorítani, de ez az eszköz nem jó eszköz erre, ennek a
célnak az elérésére. A tárca tehát nem tudja ezt támogatni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Hogy a képviselő asszony építészmérnöki diplomájához kapcsolódó

aggodalmát oszlassam, szeretném jelezni, hogy én meg villamosmérnök vagyok -
lehet, hogy néhány évfolyamnyi különbséggel végeztünk annak idején, ha netán a
Műszaki Egyetemen szerezte meg ezt a diplomáját. Úgyhogy ebből adódó aggodalom
ne legyen az előterjesztéséhez kapcsolódóan!
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A bizottság tagjait kérdezem, ki akar hozzászólni. (Győrffy Balázs jelzésére:)
Parancsolj!

Kérdések, hozzászólások
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy

abban a formában került megfogalmazásra ezt az egész törvényjavaslat, mint ami
kijött belőle. Én a kormánnyal ellentétben más célt véltem felfedezni ebben, de a
képviselő asszony majd kijavít, ha tévedek. Az én meglátásom szerint, illetve ami
bennem megfogalmazódott, ahogy végighallgattam az elmondottakat, az volt, hogy
afelé tereljük az ipari és egyéb más beruházásokat, hogy ne a zöldmezős, hanem
inkább a barnamezős beruházások felé haladjunk, és a földvédelmi járulék
megemelésével próbáljuk ebbe az irányba terelni a dolgot. Itt én is éreztem
ellentmondást, nem feltétlenül kell belevonni ebbe a föld árát.

Mint gazdálkodó én nem tapsolnék neki, ha most pillanatok alatt mondjuk
nem a hatvanszorosára, hanem csak a hatszorosára ugranának a földárak, mert
onnantól kezdve magyar gazda itt labdába nem rúgna. Én azt gondolom, éppen azért
harcol most a kormányzat a moratórium meghosszabbítása érdekében, hogy ezt a fajta
védettségünket megőrizzük.

De visszakanyarodva az általam vélt célhoz, hogy a zöldmezős beruházások
mértékét csökkentsük, nem úgy, hogy maguknak a beruházásoknak a mennyisége
csökken, hanem hogy áttereljük azokat a barnamezős beruházások irányába… Egy
bólintással jelezze, kérem, hogy egyről beszélünk-e, tehát hogy jóra gondolok-e.
(Hegedűs Lorántné: Abszolút, igen.) Jó. Ez szerintem alapvetően támogatható cél.
Most mint egy kistelepülés polgármestere mondom, hogy mi éppen abban a
helyzetben vagyunk, hogy azon kínlódunk, hogy hogy alakítsunk ki egy olyan
területet, ahol, ha ne adj’ isten vagy adja isten jönne egy vállalkozó, aki hozna némi
ipart, munkahelyet a településre, helyet tudnánk neki biztosítani. Én tehát annyiban
egy kicsit komplikálnám még ezt a javaslatot, hogy itt esetleg lehetne különbséget
tenni, hogyha a törvényjavaslatot akár más formában, jobban kidolgozva újra be
szeretné adni, hogy én az iparterület településen belüli arányától függővé tenném ezt
a fajta járulékfizetési mértéket, ugyanis ha ilyen mértékben megemelik a
járulékfizetést, akkor az én településemen lehetetlenné válik egy iparterület
kialakítása, miközben a közigazgatási területünk jelentős része mezőgazdasági
művelés alatt van. Tehát nálunk, ha a mi közigazgatási területünket nézzük, nem
jelentene katasztrófát, sőt kifejezetten üdvözítő lenne a vidék népességmegtartó erejét
tekintve, hogyha kialakulna egy ipari zóna, és mivel nincs nagyon barnamező sem,
ezért mi kénytelenek lennénk zöldmezős beruházással odacsalogatni valakit.

Ennyit mondanék csak kiegészítésképpen. Köszönöm.

ELNÖK: (Jelzésre:) Hanó Miklósnak adok szót, ha az ellenzék részéről nincs
hozzászóló. (Senki nem jelentkezik az ellenzéki képviselők soraiból.)

HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Én is azt mondom,
hogy a szándék jó, csak valamilyen módon megkülönböztetést kellene tenni. Mert
mondjuk egy családi gazdálkodásnál - most ezt kérdeztem meg - 400 négyzetméterig
van saját földön ingyenes kivonási lehetőség, de ha egy olyan fejlesztést akar
elvégezni, ami keményen köthető a mezőgazdasághoz, egy olyan üzemrészt akar
csinálni, amit ott akar hasznosítani, akkor ez hátrányosan fogja érinteni azt az illetőt.
Ezért mondom, hogy lehet, hogy ez a spekulációval szemben jó.
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(Győrffy Balázsnak:) Vagy ott van, amit te is elmondtál, az ipar olyan
fejlesztése, ami ha nem is a földhöz, de a mezőgazdasági termeléshez köthető, mert
élelmiszeripar, feldolgozóipar, egyebek, ott lehet, hogy ezt másként kellene felfogni,
mert akkor ez éppenséggel hátrányosan érint minket. Mert pont az a baj most a
magyar mezőgazdaságban, hogy mindamellett, amit az előbbi véleményében
elmondta az elnök úr, hogy egy csomó szemét, élelmiszernek nevezett dzsuva ömlik
be, mindamellett a feldolgozóipar tönkre van téve, és nincs igazából olyan lehetőség,
ami a mezőgazdasági termelésnek magasabb fokon piacot biztosítana. Lehet, hogy
egyszer-kétszer ezek a számok hátrányosan lépnének be. Ezért mondom, hogy ebben
kellene valami megkülönböztetés. Köszönöm.

ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Horváth
István alelnök úrnak adom át a szót, hozzá szeretnék szólni.

(Az ülés vezetését Horváth István, a bizottság alelnök veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon, elnök úr!

FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm. Valóban, jó az a szándék, amit az
előterjesztés is sugall, hogy jó lenne, ha rendeződne a magyarországi birtokpolitika,
birtokviszony, illetve a termőföld ára valamelyest konvergálna az európai átlaghoz.
Ez egy nagyon komoly vita, hogy a külföldiek által ne legyen kivásárolható
Magyarország az alacsony ár miatt, ugyanakkor a magyar gazdálkodók tőkehiánya
egyelőre nagyon nem teszi lehetővé, hogy az esetlegesen megemelkedett
termőföldárat ki tudják fizetni, magyarul hogy legyen termelési alapjuk. Ez egy örök
vita. Nyilvánvaló, hogy ugrásszerű lépéseket nem várhatunk itt, ennek egy
folyamatnak kell lennie.

Itt visszajutunk az alapvető kérdéshez, pontosabban ahhoz, hogy véleményem
szerint a termőföld árának a növelése, növekedése - mert a növelését nem lehet
előidézni mesterségesen - csak akkor fog megtörténni, ha a mezőgazdaság
jövedelmezősége valamelyest stabilabb, pozitívabb lesz, e nélkül nem fog menni.
Hozhatunk kvázi mesterséges intézkedéseket - ilyennek érzékelem én a
termőföldvédelmi költségek növelését, egy blokkolást, ha így értem -, de ettől a
termőföld ára nem fog növekedni, hiszen az ön által is említett és valós, hogy az
agglomerációban tőkebefektetői szándékkal, kereskedői szándékkal vagy bármiért is
szándékozott termőföldvásárlás egyszer csak átalakul ipari létesítménnyé. Akik ezt
teszik, azoknak ez a nagyság, termőföldvédelmi járuléknagyság rendszerint nem okoz
akadályt, hiszen látjuk, hogy milyen tőkeerők jelentek meg, mondjuk az élelmiszer-
kereskedelmi láncok multinacionális rendszereire gondolok. Viszont így iszonyú
nagy akadályt gördíthetünk azon gazdálkodók elé, akik netán itt az előbb említett
módon - Győrffy Balázs vagy Hanó Miklós is erre utalt - egyszerűen fejleszteni
szeretnének. Mert a másik nagy hiány az eszközhiány, a gépek és a tárolóterek
hiánya, a lefedettség, fedettség, a feldolgozóüzemek - ami akár lehet egy kis-,
közepes és a családi gazdálkodó méretéhez igazodó kis feldolgozóüzem is - kapcsán
meg netalán az előterjesztésben szereplő tízszeres növelés bizony lehet, hogy gátja
lenne annak a fejlődésnek, amit mi most nagyon szeretnénk. Azt szeretnénk, hogy
ezek a gazdálkodók továbblépjenek, netán a feldolgozás irányába, és ne csak
úgynevezett primitív alapanyag-termelők legyünk. Ennek egy elég komoly akadályát
jelenthetné pontosan ez az előirányzat.
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Mindezekkel együtt nem szeretnénk most ebben a formájában támogatni ezt
az előterjesztést. Egyébként az a dilemma, amit az előterjesztés felvet, viszont
kikerülhetetlenül a kormány elé kell hogy kerüljön, amiről mi a magunk részéről
gondoskodunk, az, hogy hol van az a határ, és melyek azok az eszközök, amelyekkel
azt a szándékot, amit az előterjesztő jelez, a spekulatív szándék, a multinacionális
rendszerek megjelenése és kivásárlása, a környező agglomeráció kivásárlása, hol van
az a határ, amellyel ezt fékezni tudjuk, és elérjük a szándékot, ami a termőföld nem
szaporíthatóságából adódik - és ez a kincsünk, ahogy ön is említette, igen jelentős,
igen jó minőséggel és jelentős mennyiséggel rendelkezünk -, hogy ezt hogyan védjük
meg.

De én mondok egy más területet: ez az útépítésekhez, a sztrádaépítéshez
kapcsolódik. Ez egy örök vita volt. Az ország gazdasági élénkülése kapcsán mindenki
egyértelműen úgy érezte, hogy a sztrádaépítés valószínűleg fejleszteni fogja,
élénkíteni fogja a gazdaság fejlődését. Nézzük meg, Romániában nincs, néhány tíz
kilométer sztráda van, fizikai képtelenség közlekedni, az energiát arra pazarolják el,
hogy a lovas szekértől kezdve a kamionig mindennel ugyanazon az úton közlekednek,
és szinte egy helyben topognak - ehhez képest mi már valami tűrhető szinten állunk
ezzel a sztrádakérdéssel. De ez nagyon nagy vita volt, mert a jelentésekből mi is
olvastuk, hogy hány száz hektár kerül ilyenkor kivonásra a termőföldterületből. És
ilyenkor nagyon nagy a dilemma, hogy most akkor a nem szaporítható jószágot, a
termőföldet védjem, vagy pedig belátva azt, hogy e nélkül nehéz lesz néhány
térségnek gazdasági fejlesztési lehetőséget adni, azt mondjuk, hogy úgy néz ki, hogy
egy független pályatesten kell egy sztráda vagy egy gyorsforgalmi út. Szóval nem
csak ez az egy dilemma fogja áthatni szerintem a parlamenti képviselők időnkénti
munkáját, de ez tipikusan előjövő dilemma szokott lenni.

Összességében magával a földvédelmi járulék tízszeres növekedésével
kapcsolatban tartok tőle, hogy ez az alapvető dilemma, amiről itt beszélünk, nem
oldható meg. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Visszaadom az elnöklést az elnök úrnak.

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.)

ELNÖK: Megadom a szót Varga Gézának.

VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen. Én úgy érzem, hogy
kormánypárti képviselőtársaim nagyon-nagyon különböző, de legalábbis egymástól
jelentősen eltérő dolgokat mosnak össze annak indoklásául, hogy egy ellenzéki
javaslat a magyar föld védelmében miért ne kerülhessen tárgyalásra. Itt a termőföld
árát, a családi gazdálkodók földkivonási kísérleteit, a befektetők vonzását, az
autópályát, ezeket mind összeszedtük. Hogyha ezeken sorba megyünk, a javaslat
egyértelműen azt mondja, hogy a termőföld végleges más célú hasznosításáról van
szó. Én azt gondolom, hogy ez a gazdák által vásárolható vagy a gazdák vásárlóerejét
befolyásoló, termelési célú földvásárlást csak igen közvetetten és minimális értékben
befolyásolja. (Gőgös Zoltán közbeszól.) Tessék? (Gőgös Zoltán: A trágyatelep is
végleges!)

ELNÖK: Így ne beszéljünk közbe, alelnök úr, nagyon szívesen szót adok.
Elnézést!
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VARGA GÉZA (Jobbik): A családi gazdálkodók esetében tudjuk, hogy van
egy díjmentes kivonás, és amit itt képviselőtársam közbeszólással mondott, az éppen
hogy pontosan belefér ebbe, és azt nem érinti ez a javaslat. A befektetői szándék…
Az nagyon rossz, hogyha egy kistelepülés azzal akarja a külföldi vagy az akármilyen
ipari befektetőt odavonzani, hogy olcsó földet biztosít a számára, hiszen ezer más
tényező lehet, amivel részben vonzani lehet. (Gőgös Zoltán: Egyet mondjál!) Ha csak
ez vonzza, akkor ott nem fog tartósan ott maradni, mert ha a munkaerő, a távolságok
és sok minden egyéb más nem felel meg, akkor csak a termőföld elkótyavetyélésével
rosszul cselekszik az a kistelepülés, hogyha így jár el.

Az autópálya esetében: az autópályákat reális áron kellene megvalósítani, és
akkor abból bőségesen jutna, amit az elmúlt években elkótyavetyéltünk az autópályák
sokkal drágább kivitelezésével, abból bőségesen juthatott volna arra, hogy az
autópálya-tervezőket is korlátozzuk abban, hogy ne feltétlenül a jó minőségű
termőföldeken vigyék az utakat. De hogyha a magyar termőföldnek az alacsony ára
miatt ez egy úgynevezett szabad préda, akkor az autópálya-tervező mérnök az
asztalon húz egy egyenes vonalat, függetlenül attól, hogy milyen minőségű
termőföldeken megy az át. Én tehát azt gondolom, hogy az autópálya-létesítés
ügyében valóban vitatható, hogy a gazdaság kapcsán melyik ujjunkat harapjuk meg.
Mi egyébként a túlzott autópálya-építésben és a gazdaságélénkítő hatásában sem
hiszünk, de ez egy másik történet.

Tehát a kormánypárti képviselőtársaim által előterjesztett ellenvéleményem
számomra nem mondanak mást, mint azt - és bocsánat a kifejezésért, nem akarok
ezzel személyesen senkit megbántani - a farizeusságot, hogy igen, ezt egyébként
támogatnánk, igen, ez egyébként borzasztó jó, de az indokok, amelyeket előhoznak,
egyáltalán nem relevánsak ebből a szempontból. Köszönöm.

ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Győrffy Balázsnak
adok újra szót.

GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Annyit hadd reagáljak, hogy lehet, hogy volt
egy félreértés. Nálunk nincs lehetőség semmiféle ipar létrehozására, mivel a mi
településünkön nem volt annak idején gépállomás, tehát nincsenek olyan területek,
ahol az ipar egyáltalán letelepedhetne. Érzékeljük, hogy nincs munkahely. Mi
egyáltalán egy területet szeretnénk, nem olcsón, és nem kótyavetyélni, hanem
egyszerűen területet szeretnénk szerezni arra, hogy legalább a lehetősége meglegyen
annak, hogy valamilyen ipar odatelepüljön, és most az lehet bármilyen, nincs
megkötés, egyáltalán csak a lehetőségét szeretnénk biztosítani, hogy a településre ipar
jöjjön.

Egyébként az én megszólalásom kapcsán annyit, hogy én a magam részéről
nem azt mondtam, hogy igen-igen, de ezért nem meg azért nem. Én ezeket a
felvetéseket jobbító szándékkal fogalmaztam meg, hogy egy későbbi, újra beadott,
esetleg módosított törvényjavaslatnál ezeket vegyék figyelembe. Úgyhogy én kérem
ezt ekként értelmezni. Köszönöm.

ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.)
Amennyiben nincs, az előterjesztőnek adok szót.
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Hegedűs Lorántné (Jobbik) válaszai, reflexiói
HEGEGŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr.

Először a kormány képviselőjéhez fordulnék. Meg vagyok döbbenve. Valószínűleg
nem ugyanazt a javaslatot olvastuk, vagy én nem azt a javaslatot adtam be, amelyet
ön olvasott, mert én nem a termőföld árát akarom megváltoztatni - sajnálatos módon
erre egyelőre még nincs lehetőségem. Itt a járulékról van szó, a járulék emeléséről
van szó. Tehát hogy az ár és az eszköz nem hozható összhangba… Nem is akartam
összhangba hozni, mert nem erről szól a javaslat.

Igen, nem a termőföld árát akarom meghatvanszorozni, habár bizonyos
esetben, hogyha alapvetően az egészséges viszonyokat vennénk figyelembe, akkor azt
kell mondjuk, hogy ez lenne a normális, ebbe az irányba kellene elindulni, nem a
magyar gazdák ellen, hanem éppen a magyar föld védelmében. De most tehát nem
erről van szó. Nem erről van szó, hanem kizárólag a járulékról van szó, ami termőföld
végleges más célú hasznosításáról szól, amikor jön a Tesco, és lebetonozunk, de a
Tesco nem marad itt, csak tíz évig, ugyanakkor azt a földet meg totálisan
tönkretesszük egyszer és mindenkorra, nemcsak a talajt, hanem a benne lévő
vízkészletet is tönkretesszük, és így tovább. Ez a probléma alapja. Ezzel a járulékkal
lehetne egy kicsit orientálni, hogy tessék megnézni, hol lehet a településen belül úgy
fejleszteni, hogy annak ne legyen ennyire katasztrofális következménye.

Egyebekben pedig, csak hogy világos legyen akarom - Hanó képviselőtársam
hozzászólására mondom -, hogy mennyire akarom ellehetetleníteni a
kisgazdálkodókat: a földvédelmi járulék alóli mentesség f) pontját olvasom: „A
települési önkormányzat által meghatározott gazdasági területen…”. Ezt úgy tessék
érteni, hogy az OTÉK-ban Mk, Má övezetek vannak, tehát mezőgazdasági kiskertes,
mezőgazdasági általános, ezen belül minden önkormányzat helyi építési szabályzata
meghatározhat alövezeteket is, azon belül is az OTÉK meghatározza, hogy éppen
milyen művelés folyik rajta, tehát egy gyümölcsösnél például nagyobb beépítést
enged, mit tudom én, egy szántóföldnél kisebb beépítést enged. Folytatom tovább:
„…gazdasági területen az indokolt, állandó ott lakáshoz és mezőgazdasági
termeléshez szükséges lakó- és gazdasági épületek létesítése.”, tehát ez
járulékmentes, ha százszorosa, ha ezerszerese, akkor is járulékmentes. Ezen ez a
törvényjavaslat nem óhajt változtatni.

Azonkívül jelenleg ez a járulékfizetés mondjuk átlagban
50 forint/négyzetméter. Egy egyszerű matekpéldát szeretnék most mondani:
Budakeszin, ahol én dolgoztam, egy külterületi mezőgazdasági négyzetméter föld 500
uszkve ezer forint, ez azért van, mert Budakeszin van, és nem mondjuk a Kunságban
vagy távolabb Budapesttől. Ha ugyan a területet merőben csak papíron - tehát
ugyanaz a parlagfű nő rajta a valóságban - átminősítjük, belterületbe vonjuk, és a
földvédelmi járulékot kifizetjük, 25 ezer forintba kerül. Tehát az ingatlanspekuláció
ezer, 25 ezer. Itt a differencia. Ez hektáronként milliárdos különbséget jelent,
milliárdos különbséget. Nem beszélve arról, hogy ha a vagyonértékű jogot is
megváltoztatom rajta, és mondjuk a kialakítható telekmaximumot eltörlöm, úgy, hogy
például egy Tescót is lehessen ráépíteni, akkor már mindjárt nem 25 ezer, hanem
mondjuk 35 ezer a föld négyzetmétere. Ez az ingatlanspekuláció, és ebben 50 forint
ez. Ezer, 25 ezer, és ebben 50 forint a földvédelmi járulék. Ennyiben tudjuk csak
jelenleg arra orientálni a befektetőt, hogy ne 20 hektárt betonozzon le kinn, a
külterületen, hanem egy kicsit próbáljon már körbenézni a belterületen, hogy hátha
mégis van ott olyan, ami esetleg alkalmas lehetne rá, s a többi. Tehát ezt az
50 forintos mértéket szeretném én kicsit megnövelni egy kicsit a föld valódi
értékéhez, az összes beruházás összértéke egy picit hozzá legyen idomítva.
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Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen…

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Bocsánat, hadd tegyek hozzá még egy
mondatot…

ELNÖK: Igen.

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): …ahhoz kapcsolódva, amit Varga Géza
képviselőtársam mondott. Valóban, ez a törvényjavaslat igazából egy lakmuszpapír
lett volna, hogy a politikai szándék és akarat valóban ott van-e a szép szavak mögött,
amelyek a magyar föld védelméről szólnak. Ez egy olyan, rendkívül egyszerű eszköz,
amelyet egyébként Ángyán József professzor úr is ajánl nekünk egy további
tanulmányában. Erről lett volna szó. Úgy látszik, egyértelműen bebizonyosodik, hogy
valóban hiába a szép szavak, politikai akarat valójában nincsen mögöttük. Köszönöm.

ELNÖK: Horváth István alelnök úrnak adok szót.

További hozzászólások
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt

Képviselő Asszony! Az utóbbi hozzászólása késztetett arra, hogy hozzászóljak, mert
azt kell mondjam, hogy az eredeti szándék, amit ön mond, nem tud megvalósulni,
pont azért, amit ön is mondott. Tehát hogyha lehet az, hogy ezer és 25 ezer forint a
különbség, akkor nem fogja egy 1500 forint meg 25 ezer forint közötti különbség
megmenteni azt a földet. Tehát hogyha tényleg az a szándék, hogy bizonyos
aranykoronájú földeket ne vonjunk ki a termelésből, és azokat meg tudjuk őrizni,
akkor ezt valamiféle más formában kellene megtenni, tehát mondjuk azt, hogy
bizonyos aranykorona fölött nem lehet kereskedelmi központot építeni. Akkor ez
valóban megvédi azt a földet. De akkor igazából ez - ahogy most ön is indokolta -
Budakeszin vagy akár Budaörsön ez nem oldja meg a kérdést, mert akkor az a
kereskedelmi lánc hozzáteszi még azt az 500 forintot ahhoz az ezer forinthoz, mert
akkora különbség van mondjuk az ezer és a 25 ezer forint között, hogy ha akarják,
akkor így is, úgy is kivonják. Tehát ezzel nem tudjuk igazából megvédeni magát a
termőföldet.

Akkor valami olyan szabályozás kellene, hogy ha vannak valóban nagyon
értékes földek ezekben az agglomerációkban, akkor mondjuk azt, hogy bizonyos
aranykorona fölött egyáltalán nem lehet más művelési ág, csak mezőgazdasági
művelési ág. Most nyilván improvizáltam ezt a véleményemet, ezt alaposabban végig
kellene gondolni, de ez megvédi. Ez azonban nem védi meg, ezzel maximum
kevesebbet keresnek rajta az ingatlannal foglalkozó úriemberek, hölgyek,
vállalkozások vagy kereskedelmi központok. Vagy lehessen azt mondani, hogy
termelő beruházásnál - lásd egy kistelepülésen, ahol a munkahelyeket meg tudom
őrizni - ez mentességet okozhat, de kereskedelmi célja nem lehet kivonni bizonyos
aranykorona fölött termőföldet. Ha ebben a formában lenne, én is elgondolkodnék
rajta, de hangsúlyozom, ezt most csak az ön hozzászólása vetette fel bennem.

Ha valóban ez a szándék, márpedig nyilván ez az ön szándéka, akkor ezeket a
szempontokat is figyelembe kellene venni, hogy ez amúgy visszatartó erő vagy nem
visszatartó erő, vagy ha tényleg arra a településre odajön egy varroda, amely 30-
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40 embernek munkát tud adni, és ezért ki kell vonni a falu mellett a termelésből azt a
földet, de sokkal nagyobb lesz a vidék megtartó ereje ennek a beruházásnak, akkor,
én azt gondolom, ez nem pocsékolás egy kistelepülés részéről. Viszont a budapesti
agglomerációban ez meg nem fogja megvédeni a földet, maximum egy picit
kevesebbet keresnek majd rajta az ingatlannal foglalkozó vállalkozások.

Tehát beszélni kellene erről, de én azt gondolom, hogy ez azért talán más
formában kellene, és esetleg több szempontot is figyelembe kellene venni, hogyha a
szándékban azt akarjuk, hogy bizonyos aranykorona fölött valóban megmaradjon a
föld annak, aminek a legjobban való, hogy élelmiszert állítsunk rajta elő. Köszönöm.

ELNÖK: (Jelzésre:) Gőgös Zoltánnak adok szót.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Én csak egy mondatban szeretnék reagálni az
itteniekre, arra a realitásra, amit mondott. Abszolút egyetértek vele, hogy más
módszerekkel kell ehhez a kérdéshez nyúlni, mert ezek az arányok nem segítenek
ezen a problémán, de azért arra vigyázzunk, hogy én tudok olyan földet, ami
30 aranykoronás, de csak azért, mert vasút megy rajta, egyébként meg egy
futóhomok… (Közbeszólás: Ez a másik!) Pont nálatok van ilyen. Tehát nincsen
egzakt meghatározása mondjuk a termőföld-minőségnek sajnos, mindenki az
aranykoronát használja, de kellene, kellene, hogy legyen.

Én azt gondolom, hogy a bevétel- vagy az árbevétel-termelő képesség alapján
érdemes lenne átgondolni, mert nyilván el kell dönteni, hogy ha egy kitűnő
termőföldről van szó, akkor hosszú távon valószínűleg jobban megéri, hogyha az is
marad, de sajnos az aranykorona pont nem ilyen - ezért nem fogadja el egyébként az
Európai Unió sem bizonyos besorolások okán. A célt azonban senki nem vitatta itt, én
úgy gondolom, hogy gátat kell szabni bizonyos ilyen ügyeknek, csak ezzel nem
fogunk tudni, én is úgy gondolom. Mi sem támogatjuk, mert nem éri el a célt.

Rengeteg olyan terület van egyébként, ami használható, sokszor nekiszaladt
ennek több kormány is, hogy volt honvédségi területeket, egyebeket kellene mondjuk
inkább ilyen beruházási célra használni. A beruházó számol, és azt mondja, hogy ha
csak ilyen van, akkor megépítem Szlovákiában azt a gyárat. Tehát erre is figyelnünk
kell, hogy azért az országot sem szabad ilyen értelemben bekorlátozni ilyen
adminisztratív intézkedésekkel, hogy mondjuk a környező országokkal való
versenyelőnyünk, -hátrányunk azért ne változzon, tehát én ettől óvnám magunkat.

És sajnos amit itt a mezőgazdasági jellegű tározó meg egyebek kapcsán
mondott, vannak olyan ügyek, amikor akár egy kistermelőnek, akár egy
nagytermelőnek igenis be kell vonnia a saját környezetében lévő földet ahhoz, hogy
mondjuk egy trágyatelepet tudjon csinálni az állattartótelepéhez, ami meg nem fér
bele abba a kategóriába, hogy beleférjen ebbe az ingyenes kivonási dologba, hiszen
erre a célra időnként nagyobb felületeket is fel kell használni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e további kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Parancsolj,
Pócs János!

PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Én azzal kapcsolatban szeretném
kifejteni a véleményemet, és azt szeretném alátámasztani, amit az elnök úr mondott -
szerintem nagyon helyesen -, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni kell, de nem csak
egy pillanatnyi törvényjavaslat jegyében. Hiszen az egyik oldalon is meg a másik
oldalon is vannak pozitív érvek mellette, de én azt hiszem - ha már a szép szavak
szóba kerültek -, hogy ha a szép szavak helyett véghez tudjuk vinni a kormánynak azt
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a programját, ami elindult. Az elmúlt években, tudjuk nagyon jól, a
mezőgazdaságban, a kereskedelemben, az integrációban a spekulánsok úrrá lettek a
termelőkön, és a termelők most ott tartanak, hogy vagy meg tudnak élni a
termelésből, vagy örülnek, hogyha valaki megszabadítja őket, akár olyan módon is,
hogy ha mondjuk megnőne a termőföldnek az értéke, akkor inkább eladják, hogy ne
kínlódjon vele. Hogyha a kormány programját végig lehet vinni - és végig kell vinni -
, a termőföld védelmében az lesz a legnagyobb védelem, amikor a gazdának az
érdeke nem ahhoz fűződik, hogy eladja, hanem ahhoz, hogy továbbadja a
gyermekének. És meggyőződésem szerint a kormány programja erről szól, ezt kell
végigvinni, ez az igazi védelem, még a moratóriumnál is sokkal nagyobb védelem
szerintem.

Nagyon jól tudjuk, ha kimegyünk Olaszországba, Ausztriába vagy
Németországba, lehet, hogy egy gazda már azért a kérdésért is, hogy eladja-e a földet,
vagy mennyiért adja el, elővenne valami kéziszerszámot, és elhajtana bennünket,
mielőtt odáig jutnánk, hogy mi a termőföldnek az értéke. Egy gazda számára az a
legnagyobb értéke, ha át tudja adni a gyermekének, ha ő maga is és a gyermeke is
meg tud abból élni - szerintem a kormány intézkedései erről szólnak. A többi meg
egyfajta pillanatnyi törvényjavaslat lehet, ami lehet egyébként kontraproduktív is,
hiszen hogyha egy-egy területkivonásnál különböző mérföldköveket teszünk, honnan
tudjuk megkülönböztetni - mondjuk ez ebben a javaslatban egyáltalán nincs benne -,
hogy Tesco vagy egy munkahelyteremtő ipari telep, ahol erre van a legnagyobb
szükség, vagy éppen egy zöldségfeldolgozó üzem, amely pontosan a gazdáknak ad
megélhetést, meg jobb gazdálkodási lehetőséget, ezzel őket is kitaszítjuk belőle.

Én tehát úgy gondolom, hogy a kormányzat nem szép szavakban, hanem
programban gondolkodik, és hogyha ezt végig fogjuk tudni vinni, az lesz a
legnagyobb védelem a gazdák érdekében. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincsen.
Akkor szavazunk az előterjesztésről.

Szavazás
Kérdezem, hogy ki az, aki tárgysorozatba-vételre javasolja a T/536. számú

előterjesztést. Aki igen, az kézfeltartással jelezze ezt. (Szavazás.) Géza bácsi? (Varga
Géza: Igen?) Aki támogatja…? Szerintem te igen. …Csak segíteni akarok.
(Derültség. - Szavazás.) Tehát négy igen… (Varga Géza: Három.) Három? (Varga
Géza: Igen.) Az LMP megbízása (Varga Géza: Erre nincs.) erre nem szól. Tehát
három igen szavazat van. Ki az, aki tartózkodik ezen szavazásnál? (Szavazás.) Az
összes többi képviselő, így állapítom meg, hogy az összes többi jelen lévő képviselő
tartózkodott.

Megállapítom, hogy a bizottság nem javasolja tárgysorozatba venni az
előterjesztést.

Köszönöm szépen az előterjesztőnek és a kormánynak is a jelenlétet.

Egyebek
Az egyebekre, a harmadik napirendi pontra térünk rá. Szeretném jelezni, hogy

javaslatunk szerint mához egy hétre, 10 órakor bizottsági ülés lesz, de annak
függvényében, hogy a zárszámadáshoz kapcsolódó módosító indítványok bekerülnek-
e a jövő héten, azaz lezárásra kerül-e a zárszámadás. Ez ma délelőtt már eldőlt a
Házbizottság ülésén, ezt rövid úton meg fogjuk tudni. Ha nem zárul le a jövő héten a
zárszámadás, akkor módosító indítvány benyújtására továbbra is van lehetőség,
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magyarul nincs miért üléseznie a bizottságunknak. Ennek függvényében fognak a
bizottsági tagok tájékoztatást kapni.

Van-e egyéb bejelentenivaló? (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, akkor kérem
szépen majd a Jobbik képviselőjét, Varga Gézát és az alelnök urat egy beszélgetésre,
egy technikai megbeszélésre a titkárságra.

Köszönöm szépen, a 3. napirendi pont tárgyalását és az ülést is lezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 45 perc)

Font Sándor
a bizottság elnöke

Horváth István
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese


