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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 09 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Köszöntöm a bizottság tagjait, a munkánkat segítő tisztviselőket és mindazokat,
akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését.

A napirendi pont tervezetet a szokásoknak megfelelően eljuttattuk
képviselőtársainkhoz. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele.
(Nincs jelentkező.) Amennyiben nincsen, akkor kérdezem, hogy ki fogadja el az így javasolt
tervezetet. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm. Ezek szerint haladunk.

Egy napirendi pontunk van az egyebek mellett, a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz második körben benyújtott kapcsolódó módosító
javaslatok megvitatása. Csuka Mária vezetésével köszöntöm mindazokat a kollégákat, akik az
ő munkáját is segítik.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1498.
szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

A benyújtott módosító indítványokból titkárságunk kigyűjtötte azokat, amelyeket a mi
hatáskörünkbe tartozóknak ítélt. Kérdezem, hogy mindenkinek megvan-e ez a kigyűjtés.

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszöntöm a bizottságot.
Ajánlás alapján megyünk, ugye?

ELNÖK: Igen. Az 51/4-es indítvány az első nekem, Szabó Rebeka és képviselőtársai
indítványa, amely kapcsolódik az 51/8-ashoz. A kormány álláspontját kérdezem.

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? Igen, Szabó Rebeka!

SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm a szót. Csak röviden szeretném elmondani,
hogy miről szólnak ezek a módosító javaslatok. Azt gondoljuk, hogy bizonyos hatóságok
megerősítésre szorulnak, itt, ebben a módosítóban konkrétan a környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi hatóságnak szeretnénk több pénzt adni. Elmondhatom a
következő módosítóra vonatkozót vagy azt ne?

ELNÖK: Persze.

SZABÓ REBEKA (LMP): Csak mert hasonló a téma. A következő pedig az
Élelmiszerbiztonsági Hivatalra vonatkozna mint plusz forrás, és mind a két esetben az
MGSZH támogatásából szeretnénk egy kicsit elvenni. Nem azért, mert azt gondoljuk, hogy az
MGSZH-nak nem kell pénz, hanem azért, mert amúgy is már egy módosítóval jelentősen
lecsökkentették a támogatását arra hivatkozva, hogy az integrált kormányhivatali rendszer
miatt ezeknek a támogatása eleve egy másik költségvetési soron lesz. Tehát azt gondoltuk,
hogy ez a néhány százmillió, amit innen elveszünk, nem lesz olyan nagy probléma. De hát
ugye már jelentősen lecsökkentették eleve a támogatását emiatt, tehát gondolom, hogy
valahonnan pótolni fogják. Mindenesetre a hatóságok megerősítését tartjuk nagyon fontosnak,
és ezért adtuk be ezt, illetve a következő módosító javaslatot. Köszönöm.
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ELNÖK: További kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. A kormány
képviselőjének adok szót.

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Én is szeretnék ehhez szólni.
Nemcsak a 2, hanem a 3. is, tehát az 51/6-os is az MGSZH-tól venne el. Én most azt a részét
szeretném most kicsit megvilágítani, amiről a Szabó Rebeka beszélt. Az valóban így van,
tehát ezeknek a szervezeteknek, amit a KIM-hez tettünk át egy módosító javaslattal, az a
megyei hálózat. Ez, ami megmaradt, az MGSZH-ból, ez az 5 milliárd 510 millió, ami
megmaradt a 14-ből, ez a központi. Ebben van az egész erdészeti szakigazgatás is. Tehát
ebből elvenni már nem tudunk, ezt már nem fogjuk kipótolni, hanem ami a területi szervek,
azok a KIM-hez mentek, ami a központi, az a központi előirányzaton maradt. Ezért nem
javasoljuk, és nem támogatjuk, hogy ilyen átcsoportosításra kerüljenek források. És ez eléggé
tetemes, mert több, mint másfél milliárd vagy egy és kettő közötti. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség,
egyharmadot sem kapott.

Az 51/5-ös, Szabó Rebeka és Jávor Benedek indítványa, kapcsolódik az 51/7-eshez.
Kormány?

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.
Az 51/6-os, Szabó Rebeka és Jávor Benedek indítványa.

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm a szót. Csak nagyon röviden szeretném azért
ehhez hozzátenni, hogy értem, hogy az MGSZH költségvetéséből való elvételt nem
támogatják, de szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét arra, hogy a Natura 2000
erdőknek a kompenzációja nem megoldott, és ez szerintem egy nagyon súlyos probléma, és
nagyon jó lenne, hogyha valamilyen módon találnának erre forrást, ha a mi átcsoportosítási
javaslatainkat nem is fogják elfogadni. Úgy tudom, hogy az ÚMVP megfelelő részében
keresnek erre pénzt, de nem nagyon találnak, és nagyon fontos lenne, hogy minél előbb
lekezdődjenek ezek a kompenzációk, mert azoknak, akiknek ilyen erdejük van és bizonyos
mértékben korlátozzák a gazdálkodásukat, ők nagyon nem örülnek ennek, hogy nem kapnak
érte pénzt, és ez fölösleges feszültségeket kelt, és ráadásul az egész Natura 2000 program
ellen hangolja az embereket, ami egyébként egy nagyon nagy hátrány, mert ez egy jó program
lenne, ha megtörténnének a kifizetések, amire egyébként az EU biztosít forrást. Köszönöm
szépen.

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Csak annyit tennék hozzá,
hogy jogos a felvetés, az ÚMVP 2-es tengelyében, amit a költségvetésben lehet találni, abban
van az erdőre is Natura 2000 kompenzáció. Van lehetőség ott forrásra.

ELNÖK: További kérdés? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség,
egyharmadot sem kapott. Az 51/9-es, ami kapcsolódik az 52/9-eshez, Jávor Benedek
indítványa.

SZABÓ REBEKA (LMP): Szeretném ismertetni röviden a módosítót. Itt
tulajdonképpen arról van szó, hogy a vízgazdálkodási társulatok működési költségeit akarta az



- 7 -

állam átvállalni a támogatással, ha jól értettem, és mi viszont azt akartuk javasolni, hogy
továbbra is fizessék meg ezt a vízgazdálkodási hozzájárulást a vízhasználók. Viszont ezt a
támogatást szerettük volna átcsoportosítani a Víz Keretirányelv végrehajtására, mert azt
látjuk, hogy arra nincs elég forrás, és 2012-re jó állapotba kellene hozni a vizeinket, erről
jelentést kell leadni, és végre kell hajtani a vízgyűjtő gazdálkodási tervet, ami a VKI-val
összefügg, ezért szerettünk volna erre egy jelentősebb összeget, 4600 millió forintot
átcsoportosítani. Azzal, mondom, hogy a vízitársulatok költségeit, ahogyan eddig, állják a
vízhasználók.

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk ezt az
átcsoportosítást, mert a vízitársulatok kezelésében lévő létesítmények fenntartásához adtunk
4,6 milliárdot, amit most a képviselő asszony egyből áttenne egy másik célra. Ez a társulati
hozzájárulás kiesését pótolja, mert törvénymódosítás történt ebben az évben – július-
augusztusban, nem tudom pontosan -, ami eltörölte azért, hogy a társulati tagoknak ez ne
legyen teher. Ezért vállalja át ezt a kormányzat. Tehát ilyen szempontból a társulati tagok
mentesítve lettek, viszont a feladatot el kell látni, tehát pótolni kellett a társulati hozzájárulást.
Mert akkor a társulatok nem tudnak működni. Köszönöm.

ELNÖK: További kérdés? Szabó Rebeka!

SZABÓ REBEKA (LMP): Csak egy megjegyzés: mi viszont pont ezt nem tartjuk
olyan jó ötletnek, és ezt szerettük volna visszacsinálni tulajdonképpen ezzel a módosítóval.

ELNÖK: Igen, tartok tőle, azt önálló törvénymódosításban lehet, mivel törvény
rendelkezett erről. Szavazni fogunk az indítványról. Ki támogatja az 51/9-es Jávor Benedek
indítványt? (Szavazás.) Kisebbség. Egyharmadot sem kapott.

Az 51/10-esnél egy házszabályszerűségi probléma is felmerült. A Költségvetési
bizottság csak a későbbiekben fog dönteni ennek a hászzabályszerűségéről. Annak érdekében,
hogy ne kelljen visszatérni, bárhogy is dönt a Költségvetési bizottság, javaslom, hogy
vitassuk meg, aztán mire meglesz a Költségvetési bizottság döntése, lehet, hogy annak
fényében annulálódik a mi döntésünk is. Tehát Szilágyi László indítványa, amelynek az a
gondja, ha jól látom az előterjesztésből, hogy a fejezeten belüli átcsoportosítás melletti fő
összeget érintő indítványt tett képviselőtársunk, amely kapcsolódik a 63/6 és a 63/11-es
indítványhoz is, és ez a fejezeten belüli főösszegre vonatkozó módosítás már nem fér össze a
második körös módosítás házszabályszerűségével. A kormány képviselőjének adok szót, most
a tartalmi részéről kérdezem.

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Szabó Rebeka!

SZABÓ REBEKA (LMP): Igen, ehhez a házszabályszerűséghez nem nagyon tudok
hozzászólni, de szeretném tartalmilag ismertetni röviden, hogy miről van szó ebben a
módosítóban, és ismertetném azt is, amivel összefügg.

Amivel a bevételt szeretnénk megteremteni ezekre a módosításokra, ez két dolog, az
egyik a csomagolóeszközök termékdíja, és nem szeretnék termékdíjat emelni, hanem a
kereskedelmi csomagolások számára vannak bizonyos mentességek és ezeket szeretnénk
kiiktatni a rendszerből, tehát tulajdonképpen a csomagolóeszköztermékdíj-fizetők körét
szeretnénk növelni, illetve a reklámhordozó papírok termékdíját, ott viszont azt növelni
szeretnénk. Ezt ismerik, ez a postaládába dobálós, ami általában rögtön megy a papírgyűjtőbe.
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Mi ezt nagyon környezetszennyező és túl sok erőforrást használó reklámformának tartjuk, és
azt gondoljuk, hogy jogos lenne a termékdíjat megnövelni ezen. És akkor ezt az így keletkező

bevételt tudnánk például ívóvízminőség-javító programokra fordítani. Ami ugye nagyon
fontos lenne. Ugyan a KEOP-ból lehet vízminőségjavításra pályázni, de azt csak az európai
uniós normák szerint nem megfelelő vízre, de lehetnek más olyan, nem iható csapvizek is
Magyarországon, amire érdemes lenne áldozni, és nagyon jó lenne, ha nem kéne ennyi
palackozott vizet venni az embereknek, és meggyőződhetnének arról, hogy az ő ivóvizük is
megfelelő. Ez az egyik, és nem tudom, a 63/6-ost, meg a 11-est is mondjam el most gyorsan?

ELNÖK: Azok a másik lábai. Szeretném jelezni, hogy nem lesz máskor, mert most
ezzel egybefüggően.

SZABÓ REBEKA (LMP): A lábakat elmondtam, csak lesz más olyan módosító, ami
ugyanezekre a lábakra van beadva, csak másra szeretnénk költeni.

ELNÖK: Szeretném még egyszer jelezni, hogy a Házszabály szerint, amit összefüggő
indítványnak jelöl ki a főosztály, azt egy vita keretében vitatjuk meg. A 63/6-osra és a 63/11-
esre külön már nem fogunk visszatérni, miután az 51/10-esről döntöttünk.

SZABÓ REBEKA (LMP): Igen, ezt értem. De ezeket már elmondtam, mert ezek csak
a másik lábak.

ELNÖK: Kormánynak van-e megjegyzése?

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Csak annyit tudok én is
hozzátenni, hogy ez főösszeget érint, és még lesznek módosítások, amik a termékdíjemelésre
vonatkoznak. Most csak zárójelben jegyzem meg, hogy amúgy, ha lenne termékdíjváltozás,
akkor is törvényt kéne módosítani, mert az, hogy az ellenőrzést úgy változtatjuk meg, hogy a
mentesség egy picit csökken, az is törvényi előírás. De ez ettől függetlenül. Köszönöm.

ELNÖK: Igen, ugyanaz a probléma, mint az előbb azzal, hogy számszakilag itt még
egy-két módosítást teszünk amellett, hogy úgy néz ki, hogy házszabályellenes, attól még a fő

törvény, ami szabályozza ennek a rendjét, az nem változik meg. Ez itt a probléma.
Ha nincs további kérdés, akkor szavazunk az indítványról. Az 51/10-es és a hozzá

kapcsolódó két indítványról. Ki az, aki támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség,
egyharmadot sem kapott.

Az 51/11-es indítvány, Varga Zoltán képviselő úré. Ez kapcsolódik a 60/2-eshez.

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Nincs jelentkező.) Egyharmadot sem kapott. Az 52/2-es,
Gőgös Zoltán és Pál Béla indítványa, kapcsolódik az 56/5-öshöz.

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség,
egyharmadot sem kapott.

Az 52/3-as, Szilágyi László indítványa, összefügg a 63/4-es és a 63/9-essel.
Ugyanilyen házszabályszerűségnek a kérdésköre fel fog majd merülni az első helyen kijelölt
főbizottság esetében, de tartalmilag tárgyaljuk meg, én ezt javaslom.
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DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség,
egyharmadot sem kapott.

Az 53/1-es, Font Sándor indítványa, amely kapcsolódik az 55/2-eshez.

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú
igen.

Az 54/1-es, Szilágyi László indítványa, összefügg a 63/5, 63/11-ehez, és a
házszabályszerűségében ugyancsak problémák lehetnek.

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? Szabó Rebeka!

SZABÓ REBEKA (LMP): Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez az illegális
hulladékelhelyezés felszámolásáról szól, amit rendkívül fontosnak tartunk, és nem egy olyan
nagy összegű módosítás. Ez pusztán 50 millió forint, de ezzel is megdupláznánk ennek az
előirányzatnak a büdzséjét, ami szerintem nagyon fontos lenne.

ELNÖK: Kormány?

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Átadnám a szót a tárca
képviselőjének.

PETYKÓ ADRIENN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen, mi is a céllal egyetértünk,
itt megint a másik lábnak a problémája merül föl. De egyébként a költségvetés tervezése során
erre kiemelt figyelmet fordítottunk, az összes, tehát a tervezés során ezt képviseltük, és bázis
szintű visszapótlást sikerült elérnünk, tehát, hogy a 2010-es szintet azért ne csökkentsük.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja?
(Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.

Az 54/3-as Gőgös Zoltán és képviselőtársai indítványa, összefügg az 56/7-essel.

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? Alelnök úrnak adok szót.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Annyit kérnék a bizottságtól, hogy ezt fontoljuk meg,
vagy adjunk be hozzá bizottsági módosítót, igen-igen rossz üzenete van, hogyha határon túli
pénzt csökkentünk. Ez egy jelképes történet. Nem 20 millió forint, de ennyivel lett kevesebb,
mint eddig minden évben volt.

ELNÖK: Kormány?

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az uniós áfaláb nem
megfelelő, tehát nem tudok mást mondani erre. Sajnos.
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GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Hadd kérdezzem meg, ezzel mi a probléma?

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Mert az egy felülről nyitott
előirányzat, és abból nem lehet átcsoportosítani. A másik pedig az, hogy az uniós áfa, bár ezt
a Petykó kolléganő jobban el tudja mondani, ennek nagyon sok lekötöttsége van. Például az
élelmiszertámogatás áfáját sem fizeti az unió, és azt ebből az előirányzatból kell fizetni.

PETYKÓ ADRIENNA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen, nekünk is a másik
lábbal van itt a problémánk, amit a Csuka Mária is említett, hogy az uniós sorunk felülről
nyitott. Ezért nem támogatható, illetve valóban, itt az áfának a finanszírozása a nemzeti
költségvetést terheli, és erre a forrásra szükség lesz jövőre is.

ELNÖK: Alelnök úrnak adok szót.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): És mi indokolja, hogy ez a sor háromszor annyi lett, mint
korábban volt? Mert hétmilliárd TS, az egyértelmű, de ahhoz nem kell hárommilliárd áfa.
Tehát ha azt mondanák el nekem, hogy még mit akarnak áfával finanszírozni, mert ez
számomra nem derült ki ebből a költségvetésből.

PETYKÓ ADRIENN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Amit a Csuka Mária is említett,
a hazai és a nemzetközi élelmiszersegély-áfa fedezetét szolgálja ez, aminek, az előrejelzések
alapján ekkora forrásigénye volt. Itt egyeztettünk természetesen a szakmával, amikor ezeket a
forrásokat felmértük. Még kiegészíteném: maradványátcsoportosításból, 4,7 volt az, amit az
idén megkaptunk még pluszban. Tehát lehet, hogy ezért is jelentkezik ez a nagy eltérés, ez a
háromszoros.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség,
egyharmadot sem kapott. Az 55/1-es Gőgös Zoltán és képviselőtársai indítványa, amely
összefügg … (Gőgös Zoltán közbeszól.) De én ezt nem vehetem okafogyottnak, majd ha
kiütik egymást a végszavazásnál, azt lehet. Itt nekünk előterjesztésként ez megérkezett, tehát
folytatom: összefügg az 56/4-es indítvánnyal.

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Nincs jelentkező.)
Kisebbség, egyharmadot sem kapott.

Az 56/1-es indítvány Samu Tamás Gergő képviselőtársunké, amely összefügg a 63/2-
essel.

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség,
egyharmadot sem kapott.

Az 56/2-es Szabó Rebeka és Szilágyi László indítványa, amely összefügg a 63/7,
63/12-es indítvánnyal, és ugyancsak házszabályszerűségi kérdést vet fel. De kérem, hogy
tartalmilag tárgyaljuk meg.

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.



- 11 -

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? Szabó Rebeka!

SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm, én azért tartalmilag ismertetném, bár szerintem
erről a módosítóról már egyszer beszéltem itt a bizottságban. Ez az alternatív értékesítési
láncok támogatása, ami konkrétan arra vonatkozna, hogy a különböző helyi termékek piacait
kéne fejleszteni. Ugye ahhoz, hogy a vidéki térségekben a lokális gazdaságot kicsit
felpörgessük, ahhoz nagyon jó volna, ha egyrészt az ott helyben megtermelt termékeket
megvásárolnák, másrészt ezeknek az előállítását is ösztönöznénk ezzel, hogyha ezeknek
piacot nyitnánk. Az indoklásban ezt viszonylag hosszan leírtam, hogy milyen módszerek
léteznek erre. A különböző termelői piacok vagy ideiglenes piacok támogatásától elkezdve
például az, hogy egységes arculatot segítenek kialakítani a termékeknek, hogy felismerhetőek
és megkülönböztethetőek legyenek, de ebben benne van akár az is, hogy különböző
réspiacokra való betörés támogatása, ami lehet a biopiac, lehet a laktózmentes vagy a
biofogyasztók, akik ezeket szeretik vagy akár a kóser típusú termékek, tehát különböző
réspiacok, amelyek magasabb hozzáadott értéket adhatnak a termékekhez. Illetve különböző
marketingeszközök, honlapgyártás, s a többi, tehát ezeket mind lehetne ebből támogatni. És
azt gondolom, hogy ez ráadásul összhangban van a kormány elképzeléseivel, mert a lokális
gazdaságot szeretnék jobb helyzetbe hozni, a vidéken megtermelt egészséges élelmiszert
sokkal rövidebb távolságon időben és térben eljuttatni a fogyasztókhoz.

Ezt szeretnénk mi egy külön célelőirányzattal támogatni. Itt ebben a módosító
javaslatban ez ki lett számolva, hogy miért 1900 millió forintot szeretnénk erre szánni, a már
ismertetett, csomagolóeszköz-termékdíj emelésen keresztül. És lesz még egy módosító, ahol
pedig ugyanezt egy kisebb összegre adtam be, hogy kicsit kevesebb célt lehetne ebből
megvalósítani, de a célok bizonyos részére még mindig elég lenne. Arra gondoltam, hogyha
ezt az összeget sokallják, akkor el lehet indulni egy kisebb-bel, egy 600 millió körüli
összeggel is. Köszönöm a figyelmet.

ELNÖK: Igen, tényleg nem akarok egy vitát gerjeszteni, de nem bírom megállni, hogy
megkérdezzem, hogy ezt hogyan képzelik. Netán megszavaznánk, és akkor utána lehet
jelentkezni cégeknek, magánszemélyeknek, hogy én alternatív értékesítési láncot szeretnék
létesíteni? És erre majd egy pályázat lesz kiírva? Hogy tetszettek gondolni, és mitől és ki az
alternatív? Szóval ez nem lesz diszkriminatív? Hogy tetszenek ezt érteni? Én értem a célt, mi
ezért nyitottuk meg nyáron a helyben értékesítési lehetőséget sok-sok akadályt elhárítva,
pontosan emiatt. De azt nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy az unió versenyhivatala vagy
netán a magyar GVH szó nélkül tűrné azt, hogy bizonyos áruházi tevékenységek kialakítására
speciálisan, netán aki azt mondja magáról, hogy alternatív, arra van költségvetési támogatás,
de másik hálózat kialakítására meg nincs. Én ezt azért nagyon nehezen tudnám elképzelni,
hogy ez komolyan működőképes. Az üzenet önmagában jó, a kormány ez irányba
kőkeményen elmozdult, és fog is elmozdulni, de ez, hogy külön értékesítési lánc rendszerét
támogató költségvetési forrás, úgy, hogy másoknak nem lehet, ezeknek meg lehet, ezt én
nehezen tudom elképzelni, hogy ezt szó nélkül tűrné néhány versenyhatósági kérdéssel
foglalkozó szerv.

SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm a kérdéseket. Igen, lehet, hogy ez elsőre talán
elnagyoltan hangzik, és az is lehet, hogy nem a legjobb címet választottam a módosító
indítványnak. De az alternatív értékesítési lánc nem az áruházláncot vagy a boltot jelenti,
hanem pontosan arról van szó, hogy más utakon, nem ezeken a szokványosabb utakon tudják
ezek az emberek értékesíteni a termékeiket. Tehát ahogy például említettem, ezek a termelői
piacok. Az is például egy értékesítési lánc, csak ugye a lánc igencsak lerövidül a termelő és a
fogyasztó között. Működnek ilyenek, de egyáltalán nem egyszerű. Ott van a kistermelői
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rendelet, amiben még mindig egy csomó akadály van. (Moraj.) Vannak nagyon jó helyi
kezdeményezések, éppen a múlt hét pénteken vettem részt egy ilyen helyi termékekről szóló
konferencián, amin egyébként Kardeván Endre államtitkár úr is ott volt az elején, csak neki
aztán el kellett mennie, és nagyon sok érdekes dolgot mondtak, és nagyon sok jó helyi
kezdeményezés van, amelyeknek lehetne ezzel segíteni, amelyeket lehetne támogatni. Én
pontosan egyébként egyfajta ilyen pályázati rendszert képzeltem el. Nem gondolom, hogy itt
bármiféle versenyhivatali aggály felmerülne, és itt nem arról van szó, hogy az egyik
áruházláncot támogatjuk a másikkal szemben, hanem olyan embereknek, kistermelőknek,
akik otthon lekvárt főznek, és a többi, az ő tevékenységüket tudnánk például azzal támogatni,
hogy ilyen út menti értékesítési pontokat alakítsanak ki. Vagy a megfelelő honlapok.

Például nem rég láttam, egy nagyon jó angol biofarm csinált egy zenés videóklippet,
amit a You Tube-on terjesztenek. Én tudom, hogy ezek olyan eszközök, amik kevésbé
szivárogtak be talán a magyar vidékbe, de a fogyasztók egy bizonyos rétege igenis így
tájékozódik, tehát számos ötlet van, amivel én most nem akarom önöket untatni, csak azt
szeretném mondani, hogy ezek tényleg ilyen másfajta értékesítési utak, viszont ezzel sokkal
hatékonyabban el lehetne juttatni ezeket a termékeket a fogyasztókhoz.

És csak egy apró megjegyzés, hogy pont ezen a konferencián ismertettek egy
tanulmányt, amiben csináltak egy felmérést, egy reprezentatív mintát, és azt mondták, hogy
sok fogyasztó kinyilvánította azt az óhaját, hogy szívesen fogyasztana helyi terméket, de
mégsem teszi, mert az már nem jut el hozzájuk, hogy mi a helyi termék, ez tényleg helyi vagy
ez tényleg olyan. Ezért is mondtam, hogy például az egységes arculat kialakítását, hogy a
fogyasztó lássa, hogy ez az a termék, amit én szeretnék megvenni, és még tudnám hosszasan
mondani, de most nem mondom az idő szűkében.

ELNÖK: Értem. Ez a termékjelölés kérdése, ami sokkal súlyosabb uniós szabályok
által is behatárolt mozgásteret ad. Ezzel kőkeményen foglalkozunk, csak úgy megjegyzem
zárójelben. A kormány képviselőjének adok szót.

PETYKÓ ADRIENN (Vidékfejlesztési Minisztérium): A Vidékfejlesztési
Minisztérium is kiemelten fontosnak tartja a helyi piacok fejlesztését és a tanyaprogramokra
elkülönített egymilliárdból egy jelentős részt ezt a célt fogja szolgálni, amelynek a konkrét
kidolgozása még folyamatban van. Ezt csak kiegészítésként szerettem volna elmondani.

ELNÖK: További kérdés? Szabó Rebeka.

SZABÓ REBEKA (LMP): Én nagyon örülök neki, hogy ez összhangban van a
kormány céljaival, és tényleg nagyon jó az, hogy önök is nagyon hangsúlyt akarnak helyezni
a helyi termékekre, de hadd tegyek egy olyan megjegyzést, hogy én a tanyaprogramról még a
költségvetés tárgyalásának az elején kértem, hogy küldjenek nekem egy tájékoztatót, de ez
azóta sem történt meg, tehát így lehet rá hivatkozni, de nem tudom, hogy mi van benne,
másrészt a tanyaprogramra előirányzott összesen egymilliárd forintból kicsit sok célt kéne
megvalósítani, úgy érzem. Tehát akkor lehet, hogy nem tanyaprogramnak kéne hívni, hanem
helyi termékprogramnak. Amit mi gondoltunk ki, az csak erre a célra volt kétmilliárd forint.
Persze én tudom, hogy nincs mindenre ennyi pénz, de én azért egy kicsit erősnek érzem azt,
hogy ezt az egész problémát így a tanyaprogramra hivatkozva szeretnék megoldani, de hát
majd meglátjuk természetesen. Köszönöm.

PETYKÓ ADRIENN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem a tanyaprogramból
akarjuk megoldani ezt a problémát, ezt csak mint pozitívumot próbáltam felvetni.
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség,
egyharmadot sem kapott.

Az 56/3-as, Szabó Rebeka, Szilágyi László. Összefügg a 63/8, 63/13-assal. Ugyancsak
házszabályszerűségi problémát vet fel az indítvány, tartalmilag tárgyaljuk le, azt javaslom.

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség,
egyharmadot sem kapott.

Az 56/6-os Gőgös Zoltán és képviselőtársai indítványa, összefügg az 56/91-es
indítvánnyal.

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. Ez az uniós
áfából vesz el.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Én elfogadom azt, hogy a lába nincs rendben, és
kíváncsian vártam, hogy milyen módosító javaslat érkezik majd Jakab alelnök úrtól, csak
nincs itt, amiről tegnap a vitában szó volt. Ez az erdészeti működtető rendszernek, tehát kvázi
az erdész-falugazdász hálózatnak a második féléves működésének lenne a forrása. Remélem,
akkor költségvetési módosító lesz majd. Tegnap erről volt szó a részletes vitán.

ELNÖK: Minden mozgásban van. Ennyit tudok egyelőre mondani. Kérdés,
észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.

Az 59/2-es Gőgös Zoltán és képviselőtársai indítványa. Összefügg a 60/1-es
indítvánnyal.

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel?

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Ez is kevés lenne, de valamit segítene.

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A költségvetési részéről azt
tudom mondani, hogy a lába nem jó, mert az 1-es tengelyről venne el. Az agrártárcát
kérdezem, hogy neki van-e…?

PETYKÓ ADRIENN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Hát valóban, itt a másik lába a
mi problémánk. Alapvetően mi támogatnánk magát a célt, viszont nem az uniós programok
terhére.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): A négy soron nagyjából 45 milliárd van, a négy
tengelyen. Átlagosan olyan 22 százalékkal lehet számolni, tehát durván öttel szorozva az 200
milliárd. Hát én nagyon szurkolok a minisztériumnak, hogy 200 milliárd uniós pénzt ki
tudjanak fizetni. Az meg teljesen biztos, hogy a márciusban lejáró programokban körülbelül
60 milliárd nem fog megvalósulni. Ugyanis az MVH pontosan tudja, hogy ki az, aki adott be
részszámlát, ki az, aki megkezdte a beruházását, valamit már csinált, mondjuk beadott
engedélyeket, egyebet. Erre megvannak a számok. Tehát fizikai képtelenség lesz. És én azért
írtam most az 1-es tengelyt, mert a tengelyek között a magyar lábat mozgathatja a
minisztérium. Ott nincs olyan megkötés, hogyha mondjuk az egyes kevés, a kettes sok, ne
lehetne átrakni, mert ilyen kötöttség nincsen. Ez volt a legnagyobb összeg. Lehet, hogy pont
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erre kell majd annyi, de akkor lehet, hogy nem kell a másikra. Nekem az a bajom ezzel, hogy
lekötünk egy forrást, szerintem feleslegesen, és egyébként meg egy termelői megállapodást,
ahol – Feri, megint csak rád tudok hivatkozni – ti hoztátok a marhafejeket a minisztériumhoz,
és utána megegyeztünk egy menetrendben és ebből a menetrendből egy láb már mindenképp
elszállt a 8 forint 60 helyett. (Derültség.) A másik meg úgy látom, hogy elszállni látszik a
tejágazatnál, az állatjóléti támogatás, aminek ugye még mindig nincs kormánydöntése arról,
hogy lesz-e magyar kiegészítés majd két évvel később vagy nem. Hozzáteszem, szerintem
nem kellene, de ezt megint a minisztérium biztos jobban tudja, mert azt be lehetne tenni az
EMVA 2-es tengelyébe szépen okosan. És ezt szeretném, ha betartanák, amit ugyan nem én
írtam alá, hanem Gráf József, de elég sokat dolgoztam azon a megállapodáson.

Ezért akartam én ehhez plusz pénzt, nem akartam én egyből a minisztérium
kasszájában turkálni, mert nyilván lenne annak még más helye is. Az ugye nem sikerült.

A jövő év végén vissza fogunk térni, hogy elfogyott-e ez a magyar láb vagy nem.
Szerintem nem fog elfogyni, mert nem lesz annyi pénz kifizetve, főleg azután az MVH-
törvény után, amit hétfőn megszavaztunk.

PETYKÓ ADRIENN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Mi folyamatosan egyeztettünk
az MVH-val és nem látjuk fizikai akadályát annak, hogy ezt kifizessük.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Úgy legyen! Szurkolunk.

ELNÖK: Igen, tehát hajrá Kató néni következik.
Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség,

egyharmadot sem kapott.
A 63/1-es, Nyikos László indítványa, amely összefügg a 3/6-os és a 63/3-as

indítvánnyal.

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? Ki támogatja? (Nincs jelentkező.) Egyharmadot sem
kapott. Az én kigyűjtésem szerint már nincs olyan indítvány, amelyről tárgyalnunk kéne. De
kérdezem, hogy van-e olyan módosító indítvány, amelyről bármely bizottsági tagunk szeretné,
hogy döntsünk. (Nincs jelentkező.) A kormány képviselőjét kérdezem. Nem tudnak ilyet.
Köszönöm szépen. Sáringer-Kenyeres Tamás!

SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Én csak érdeklődni szeretnék az 52/2-
esről. Ezzel kapcsolatban hogyan születik meg a döntés, milyen szakmai alapokon. A balatoni
árvaszúnyog túlszaporodása.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Most is folyik ilyen kutatás a Tihanyi Limmunológiai
Intézetben. Ott van 4-5 település, ahol valami oknál fogva olyan mértékű a nyári időszakban
ez a dolog, hogyha valaki elővesz egy videót, hogy mi volt tavaly a Kékszalagon, hogy
milyen színben jöttek vissza a vitorlások, akkor azt nem kell indokolni. Zöld színben érkezett
vissza az összes fehér vitorlás. Tehát olyan volumenű ez valami oknál fogva… Kellene plusz
forrás mégpedig az iszapréteg kutatására ahhoz, hogy kiderüljön, hogy mi az oka annak, hogy
már az ésszerű határon is túlmegy ez. Mert az árvaszúnyog egy hasznos állat, ezt mindenki
tudja, mert tisztítja a vizet, de itt már olyan szinten van, hogy nem hasznos, hanem a másik
oldalon tízmilliárdokat visz el, mert mindenki elmegy haza. Az a lényege a dolognak, hogy
környezetvédelmi finanszírozásból van ilyen program, hogy nagytavaink védelme, ott lehetne
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erre az intézetnek egy plusz forrást adni, hogy kiderüljön egyáltalán, hogy mitől van. Ennyi a
lényege a dolognak.

SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Nem kaptam a kérdésre tulajdonképpen
választ. Ez egy olyan kérdéskör, hogy a környezetvédelmi célelőirányzatból arra, hogy
hogyan lehet megakadályozni az árvaszúnyogok túlszaporodását, mert tulajdonképpen erről
szól a történet, mi az oka, és hogy lehet ez ellen valamit tenni, nem ide tartozik, ez a Magyar
Tudományos Akadémia feladata.

ELNÖK: Tartamilag és érdemileg nem tudunk további döntést hozni a benyújtott
módosító indítványok tekintetében, az információcsere megtörtént, a napirendi pontot
lezárom. Köszönöm az érintetteknek a jelenlétet.

Egyebek

Úgy tűnik, hogy jelen információink alapján további bizottsági ülésekre nem kerül sor.
Azonban két albizottság jelezte, hogy ülést szeretne tartani. Győrffy Balázs elnökletével az
elmúlt 8 év kormányzati visszaéléseit vizsgáló albizottság, valamint Harangozó Gábor
vezetésével az ellenőrző albizottság. Az alelnök úr jelezte, hogy optimalizálni szeretné ezt a
kérdést, hogy karácsony előtt tudunk-e ülést tartani. Én azt most éppen sajnálom, hogy egyik
albizottsági elnök sincs jelen, akivel a tartalmi érdemi kérdést megbeszélnénk, hogy
indokoltnak látja-e az albizottsági ülés megtartását. Ezért kénytelen vagyok majd nekik
továbbítani ezt a kérdést. Tehát úgy fogalmaznám meg, hogy Gőgös Zoltán alelnök úr azt
mondta, hogy karácsony előtt nem biztos, hogy két albizottság érdemi munkát tud folytatni.
Ha az elnök urak eltekintenek az ülés összehívásától, ez az ő dolguk, az érintett tagokkal ezt
beszéljék meg. A döntést rájuk bízzuk, ebben a bizottságunk ne döntünk.

Van-e bárkinek kérdése? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor áldott
ünnepeket kívánok mindenkinek, és ezt egy pohár pezsgő koccintásával is ünnepeljük meg.
Köszönöm szépen a bizottsági tagoknak és a bizottság munkatársainak a munkáját. Köszönöm
szépen. Az ülés berekesztem.

 (Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 50 perc)

Font Sándor
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


