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Napirendi javaslat  
 
 

1. a) Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 

(T/7655. szám)  

(Általános vita)  

b) Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország 2013. évi központi 

költségvetéséről szóló törvényjavaslatról (T/7655/2. szám)  

c) A Költségvetési Tanács véleménye Magyarország 2013. évi központi 

költségvetéséről szóló törvényjavaslatról (T/7655/1. szám)  

 

2. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/7672. szám)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

3. A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7673. szám)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

 

4. A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 

törvényjavaslat (T/7674. szám)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

 

5. A hulladékról szóló törvényjavaslat (T/5538. szám)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  

 

6. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint eges 

törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/7772. szám)  

(Általános vita)  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke és  
Horváth István  (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Gőgös Zoltán (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dr. Ángyán József (Fidesz)  
Balogh József (Fidesz)  
Farkas Sándor (Fidesz)  
Győrffy Balázs (Fidesz)  
Obreczán Ferenc (Fidesz)  
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz)  
Patay Vilmos (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz)  
Tiffán Zsolt (Fidesz)  
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP)  
Varga Géza (Jobbik)  
Z. Kárpát Dániel (Jobbik)  
Szabó Rebeka (LMP)  
Ficsor Ádám (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Hanó Miklós (Fidesz) Balogh Józsefnek (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz) Obreczán Ferencnek (Fidesz)   
Tiffán Zsolt (Fidesz) távollétében Farkas Sándornak (Fidesz)   
Harangozó Gábor (MSZP) Gőgös Zoltánnak (MSZP)  
Magyar Zoltán (Jobbik) Varga Gézának (Jobbik)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Szekó József (Fidesz)  
Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
Dr. Rácz András helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
Dr. Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
Dr. Kőrösmezei Csaba főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Matlák Zsuzsanna főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Balázs Melinda számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 7 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő 
tisztviselőket, köszöntöm az első napirendi ponthoz érkezett vendégeket, és köszöntöm 
mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését. Mai napirendtervezetünk elég 
tartalmasra sikeredett, és ez így fog folytatódni a következő hét bizottsági ülésein is, amiről 
majd az egyebekben fogok tájékoztatást adni. Most viszont azt kérdezem, hogy a kiküldött 
napirendtervezethez van-e kérdés, észrevétel. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 
akkor szavazunk róla. Kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja a tervezetet. Aki igen, kérem, 
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Ez egyhangú. Ezek szerint fogunk haladni.  

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú 
törvényjavaslat (Általános vita);   
Az Állami Számvevőszék T/7655/2. számú véleménye Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslatról;   
A Költségvetési Tanács T/7655/1. számú véleménye Magyarország 2013. évi központi 
költségvetési törvényjavaslatának tervezetéről 

Az első napirendi pont a 2013. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat, 
valamint az Állami Számvevőszék ehhez kapcsolódó véleménye, ugyanígy a Költségvetési 
Tanács ehhez kapcsolódó véleménye. Szeretettel köszöntöm dr. Kőrösmezei Csaba 
főosztályvezető urat a Nemzetgazdasági Minisztériumtól és az Állami Számvevőszék nekünk 
előre jelzett munkatársát, Balázs Melinda számvevő tanácsost. (Balázs Melinda jelzésére:) 
Köszönöm, jelen van. A Költségvetési Tanács elnöke tájékoztatott bennünket, hogy sajnos 
olyan kis apparátussal dolgozik ez a tanács, hogy a mi bizottsági ülésünkön nem tud jelen 
lenni a más bizottságokban már előre lekötött jelenlétük miatt - ezt tudomásul vettük. A 
tárcák, így többek között a Vidékfejlesztési Minisztérium is jelezte, hogy az esetleges 
szakirányú fejezetek mélyebb kifejtése vagy kérdésre adandó válaszok miatt jelen vannak, 
biztosítják a válaszadás lehetőségét. A VM munkatársait köszönthetem ott az asztalnál? 
(Jelzésre:) Igen, örülök, hogy az előrejelzésnek megfelelően ők is jelen vannak.  

Szokásainknak megfelelően a kormány képviseletében a Nemzetgazdasági 
Minisztérium jelen lévő előterjesztőjének adok először szót, majd az Állami Számvevőszék 
képviselőjének, hogy ismertessék álláspontjukat, és utána kerül sor a bizottsági tagok 
kérdéseire és az észrevételek megtételére. Megadom a szót dr. Kőrösmezei Csabának.  

 

Szóbeli kiegészítések 

Dr. K őrösmezei Csaba (Nemzetgazdasági Minisztérium)  

DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. 
Tisztelettel köszöntöm a képviselő hölgyeket és a képviselő urakat. Az imént megszavazott 
napirend szerint a 2013. évi költségvetési tervezet általános vitára való alkalmasságáról 
fogunk tárgyalni, a prezentációmat célzatosan úgy szeretném felépíteni és megtartani most 
önök felé, hogy ennek a tervezetnek a vitára alkalmasságáról tudjam önöket meggyőzni.  

Az alaptörvényünk szerint a kormány felelős ennek a tervezetnek az elkészítéséért és 
az Országgyűlés elé való beterjesztéséért. Az államháztartásról szóló törvény különböző 
határidőket szab meg erre a munkafolyamatnak, ezek a határidők mindig véghatáridők, tehát 
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nincs akadálya annak, hogy ezt ilyen korai időpontban, már júniusban tárgyalhassuk, kérjük 
önöktől ennek a tárgyalását.  

Ezt a dokumentumot megelőzte néhány korábbi fontos, stratégiai dokumentum a 
kormány részéről. Az egyik ilyen, amelyet szintén az Áht. alapján kell elkészíteni, a 
költségvetés-politikai irányelvek. A kormány elkészítette és Brüsszel felé benyújtotta a 
konvergenciaprogramot, a konvergenciaprogram hazai végrehajtásához pedig a Széll Kálmán-
terv 2.0-t. Ezekkel a megelőző dokumentumokkal összhangban készítettük el ezt a most 
napirenden lévő költségvetési törvénytervezetet.  

Hogyan épül ez fel? A szerkezete ismerős lesz önöknek: alapvetően áll egyszer a 
normaszövegéből fejezetekre bontva, ezek közül az I. fejezet az összefoglaló főösszegeket 
tartalmazza. A benyújtott tervezet szerint a bevételi főösszeg 14 800 milliárd forint lesz - 
kerekítve mondom -, a kiadási főösszegünk 15 477 milliárd forint lesz, így a tervezett hiány 
677 milliárd forint lesz. Külön paragrafus szól a normaszövegben az államadósság-mutató 
mértékéről, azt 76,8 százalékban állapítja meg az össztermékünkhöz képest, vagyis csökkenő 
mértékű - ezt egy külön bekezdésben rögzítjük.  

A további fejezetek a normaszövegből a korábbi évekhez hasonlóan épülnek fel, tehát 
a központi alrendszer egyes előirányzataival kapcsolatos rendelkezések, a Mezőgazdasági 
bizottság részére jelzem, hogy itt szerepelnek a Nemzeti Földalappal kapcsolatos 
rendelkezések a (8) bekezdésben.  

Külön fejezetbe kerültek a központi alrendszeren belüli elszámolással, külön az 
önkormányzatokkal kapcsolatos rendelkezések, valamint az államháztartási szerven 
kívüliekkel kapcsolatosak.  

A VI. fejezet szól az állami kezesség- és garanciavállalásról, ami szintén érdekli a 
tisztelt bizottságot, hiszen az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítványra vonatkozó 
rendelkezéseket tetszenek itt találni a 43. § alatt.  

Külön, a VII. fejezetbe kerültek a központi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos 
különböző vegyes rendelkezések, amelyek közül hármat szeretnék az önök számára kiemelni. 
Az egyik, ami az EMVÁ-val kapcsolatos éven túli többlet-kötelezettségvállalásra vonatkozó 
rendelkezés, amely a 48. § (4) bekezdésében található, a másik az árfolyamkockázat 
kezeléséről szóló, korábbi években is ismert rendelkezés, amely a 49. §-ba került, a harmadik 
pedig a korábbi évekről áthúzódó kifizetések elszámolásával kapcsolatos rendelkezések mind 
a mezőgazdasági beruházási, mind a folyó kiadásokról, amely pedig a 62. §-ba került ebben a 
fejezetben. Ezen kívül még zárórendelkezést tartalmaz a javaslat. Összességében 
72 paragrafusból áll a normaszövegünk.  

A változás a mellékleteknél feltűnőbb. Nyilván az 1. számú melléklet az eddigi 
években megismert módon tartalmazza az egyes fejezetek előirányzatait, ezen túl viszont a 
mellékletek száma jelentősen lerövidült. Ezen az említett 1. számú mellékleten belül a 
Vidékfejlesztési Minisztérium számai továbbra is a XII. fejezet alatt találhatók, a Földalap 
előirányzatai pedig továbbra is a XLIV. fejezet alatt szerepelnek. Viszont - ahogy mondtam - 
a további mellékletek számban lerövidültek, ezzel az egész költségvetés tervezete is rövidült, 
például az önök bizottsága részéről szintén érdeklődésre számot tartó, úgynevezett felülről 
nyitott előirányzatok most már nem a 9., hanem az 5. számú mellékletben találhatóak meg, 
annak a tartalma tehát, hogy mely előirányzatokat javasolja a kormány az Országgyűlés 
részére külön módosítás nélkül eltérően teljesülni, nem változott, tehát a Vidékfejlesztési 
Minisztériumot érintően az állat- és növénykártalanítás, illetve ez az említett árfolyam-
különbözet előirányzat.  

Ez így együtt, amit eddig elmondtam, maga a költségvetés, ez 100 oldalon elfér, egész 
pontosan 103 oldalon - ebből is látszik, hogy igyekeztünk tömörebbé, rövidebbé, átláthatóbbá, 
kezelhetőbbé tenni ezt a költségvetési javaslatot.  
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Egyúttal benyújtásra került a részünkről természetesen ehhez a törvényjavaslathoz az 
általános indoklás szövege, a részletes indoklás szövege és az általános indoklás mellékletei. 
Ez az egész így egyben 240 oldalon elfér egyetlen kötetben. Valamint újdonság az idei évben 
az, hogy ezekkel együtt, egy időben került benyújtásra az úgynevezett fejezeti kötetek is, 
azonban ez is a szükséges mértékre korlátozódott, tehát egyetlenegy kötetben elfér - korábban 
ezt két kötetben tudtuk kezelni. Benyújtásra került egyúttal a költségvetés végrehajtását 
szolgáló törvénymódosítási javaslat, közismertebb nevén a salátatörvény is, és szintén meg 
tetszenek találni az általános indoklás mellékletei között a többéves kitekintő táblázatokat. Ezt 
tehát mind összeraktuk.  

Ennyit kívántam a javaslat szerkezetéről ismertetni.  
A tartalmi rész kapcsán az általános makrokörnyezet, amely közepette nekünk az 

ország költségvetési tervét, gazdálkodási tervét, pénzügyi tervét össze kellett állítanunk, 
közismert, a hírekből ismerik, sok éve elhúzódik ez a pénzügyi, gazdasági válság; nemrég már 
rendeződni látszódott, azonban ’12-ben ez az euróövezeti válság kiújult és új erőt vett, a 
görög dráma fejleményeit ezekben a hónapokban éljük. Ilyen körülmények közepette kell a 
kormánynak előretekintően terveznie, úgy, hogy természetesen a gazdaságpolitikai céljai 
teljesüljenek mind a foglalkoztatás, mind a növekedés terén. Egy óvatos makropálya mentén 
kerültek a főszámok összeállításra, ez egy 1,6 százalékos GDP-növekedést jelent. A részletes 
számokat meg tetszenek találni az általános indoklás mellékletében, egy külön táblázat 
tartalmazza a gazdasági fejlődés főbb jellemzőit, előretekintően ’13 után még további három 
évre.  

Az államháztartás tervezésénél kiemelt szempont természetesen a hiány mértékének 
tartása, ez az összeállított terv szerint a nemzeti össztermékünk 2,2 százalékát fogja kitenni. 
Annak, hogy ez így megvalósulhasson, fontos eszköze volt a Széll Kálmán-terv 2.0, amely 
mind bevételi oldali intézkedéseket, mind kiadási oldali intézkedéseket is tartalmazott.  

Az adó- és járulékpolitikáról itt most, ebben a bizottságban részletekbe menően nem 
szólnék. Annyit szeretnék kiemelni, ami önöket nyilván érinti, hogy a mezőgazdaság számára 
továbbra is fennmarad a mezőgazdasági gázolaj jövedéki adójának a visszatérítése, ez 
terveink szerint ugyanúgy olyan 24-25 milliárd forint összegben fog teljesülni.  

A költségvetésünk számos területén meghatározóak az európai uniós kapcsolatok. 
Tudjuk jól, hogy jelentős összegek érkeznek az Európai Unióból, és állnak a 
rendelkezésünkre, miközben ehhez képest a befizetésünk azért arányában eltörpül. Erről egy 
összefoglaló táblát szerkesztettünk az általános indoklás táblázati közé, külön kiemelve az 
agrártámogatási összegeket, azokat is, amelyek szerepelnek a költségvetés 1. számú 
mellékletében, a VM fejezetében, és a költségvetésen kívüli tételeket is.  

Az egyes előirányzatokon most nem szeretnék végigmenni, lévén hogy az általános 
vitáról beszélünk, azért vagyunk most itt, és a hátralévő hónapokban éppen elég alkalom áll 
majd rendelkezésre ezek megvitatására. Mégis kiemelnék azonban ezek közül egy csoportot, 
ha már az általános vitára alkalmasság a téma, ez pedig a különböző tartalékok kérdése. A 
kormányzat úgy döntött, hogy a jövő évre is - hasonlóan ahhoz, ahogy tettük ezt az idei évre 
is - jelentős mértékű tartalékokat fog beépíteni a költségvetés tervezetébe. Ennek az összege 
300 milliárd forint fölé rúg. Ha fel tetszenek ütni az 1. számú mellékletet - egyébként éppen a 
Vidékfejlesztési Minisztérium fejezete előtt jelennek meg ezek, a X. és a XI. fejezetekben -, 
ott tetszenek találni a rendkívüli kormányzati intézkedések 100 milliárd forintos előirányzatát, 
az Országvédelmi Alap külön 100 milliárd forintos előirányzatát, valamint a különböző 
céltartalékokat, amelyek szintén 100 milliárdos tételt tesznek ki, további fejezeti tartalékok 
pedig a költségvetésben elszórtan találhatóak. Ez azt is jelenti, hogy ha a makrogazdasági 
kockázatok, amelyeket a kormányzat természetesen lát, és kezelni igyekszik, mégsem 
teljesülnének még e szerint a kimondottan konzervatív tervezési pálya szerint sem, és még 
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rosszabbul is alakulna, akkor ennek az Országvédelmi Alapnak a megtartásával, a nem 
felszabadításával a hiánycél mindenképpen tartható marad.  

Végül egy kicsit az agrárköltségvetésről, a VM-költségvetésről. Ahogy említettem, 
van egy táblázat, amely a 211. oldalon van a kötetben, amely ezt összefoglalja. Amennyiben 
igénylik, szívesen megküldünk tájékoztatásul egy olyan kiegészítő táblát, amely ennek 
hivatalosan nem része, hiszen ez az összes képviselő hölgyet és urat nem, de önöket talán 
érdekli, amely egybefoglalóan tartalmazná az összes agrár-előirányzatot. Így akkor nemcsak 
ez a 464 milliárdnyi uniós fejlesztési összeg jelenne meg a táblázatban, hanem - és most a 
saját táblázatomról beszélek - látható az, hogy a betervezett agrárkiadások összes 
költségvetési összege 290,2 milliárd forint, ezt egészítik ki az említett költségvetésen kívüli 
tételek, tehát a közvetlen támogatások, a SAPS 446 milliárdja, valamint a piaci támogatások 
18 milliárdja. Ez így együtt egy eddig soha nem látott összeg, 755 milliárd forint.  

Ilyen keretszámok mellett kérem és javaslom önöknek, hogy a benyújtott tervezetet 
vitára alkalmasnak tessenek találni. Köszönöm szépen a figyelmüket.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ahogy előre jeleztem, most az Állami Számvevőszék 

munkatársát kérjük meg véleményének elmondására.  
 

Balázs Melinda (Állami Számvevőszék) 

BALÁZS MELINDA (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen. Az Állami 
Számvevőszék összesített véleményét szeretném röviden ismertetni. Mi is elkészítettük a 
költségvetési törvényjavaslat véleményezését, ami az időzítésen túl abban is újdonságot 
jelentett, hogy az Állami Számvevőszék új módszertan alapján készítette el ezt a véleményt, 
amelynek az a lényege, hogy a releváns kiadási és bevételi előirányzatokat alapul véve 
mondtunk véleményt a kiadási előirányzatok alátámasztottságáról, valamint a bevételi 
előirányzatok megalapozottságáról, teljesíthetőségéről és alátámasztottságáról. A 
véleményezési munkánkban tehát a költségvetési egyenlegcél betartása szempontjából 
meghatározó szerepet betöltő előirányzatok kaptak súlyt.  

A kiadási és bevételi előirányzatok minősítéséhez három kategóriát alkalmaztunk: a 
megalapozott volt az első, amely az előző évi tendenciák alapján teljesíthető és számításokkal 
alátámasztott előirányzatokat jellemezte; a második a részben megalapozott, amely a 
teljesíthető és részben alátámasztott vagy részben teljesíthető és részben alátámasztottakat 
jelentette; a harmadik pedig a kockázatos területek. Az ellenőrzés során súlyponti kérdésként 
kezeltük, hogy ne elsősorban a sarokszámok nagyságáról mondjunk véleményt, hanem az 
egyes részösszegek, illetve az előirányzatok megbízhatóságáról adjunk képet, illetve az ezek 
mögötti, általunk megítélt kockázatokra hívjuk fel a figyelmet. Ezek alapján, ha észrevették, a 
korábbiaknál lényegesen rövidebb jelentést készítettünk a véleményünkről. 

A vélemény kialakítása során értékeltük tehát, hogy a törvényjavaslat megfelel-e a 
jogszabályi előírásoknak, és az abban szereplő bevételi és kiadási előirányzatokat jogilag, 
közgazdaságilag és számszakilag megalapozták-e. Véleményünk összeállításához értékeltük a 
2013. évi központi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak kialakítását, a tervezett 
tartalékokat, azok megalapozottságát, a fejezetek tervező munkáját, az elkülönített és a 
társadalombiztosítási alapok előirányzatainak kimunkálását, valamint az önkormányzati 
támogatások tervezését - majd igyekszem, hogy a bizottság előtt csak az önöket érintő 
kérdéseket taglaljam, a többit elolvashatják a véleményünkben. (Font Sándor, a bizottság 
elnöke elhagyja az üléstermet.) 

 
(Az ülés vezetését Horváth István, a bizottság alelnöke veszi át.) 
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Végül is Magyarország 2013. évi költségvetési törvényjavaslata 15 477 milliárd forint 
kiadási és 14 800 milliárd forint bevételi főösszeggel számol, amiből mi az ellenőrzésünk 
során a bevételi főösszegek 88 százalékát, a kiadási összegeknek pedig a 82 százalékát 
tekintettük át, és 11 költségvetési fejezetnél folytattunk erre vonatkozó ellenőrzést. Az 
ellenőrzésünk megállapította, hogy a törvényjavaslat összeállítása és szerkezete megfelel az 
államháztartás gazdálkodását és működését meghatározó jogszabályi feltételeknek, valamint 
az alaptörvényben és a stabilitási törvényben az államadósság csökkentésére vonatkozó 
szabályoknak. A javaslat rendelkezik a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékról és a céltartalékokról, valamint az Országvédelmi Alapról is. A 2013. évi 
költségvetési törvényjavaslatban az adóbevételek tervezett előirányzatai azonban nem voltak 
teljes körűen részletes számításokkal alátámasztva, egyes jogszabályok hiányoztak, illetve a 
parlament előtt még most is vannak ezzel kapcsolatos el nem fogadott törvényjavaslatok. 
Értékelésünk szerint ezért a költségvetési adóbevételek 58 százalékát megalapozottnak 
tekintettük vagy nyilvánítottuk, 12 százalék volt a részben megalapozottak aránya, 
30 százalék pedig a nem megalapozottaké.  

A fejezeti ellenőrzési munkát ismertetném részletesebben, mert a bizottságnak nyilván 
a VM fejezet gazdálkodása a súlyponti kérdés, amiről szeretne hallani. Az ÁSZ által 
ellenőrzött fejezetek 2013. évi költségvetésének tervezett bevételi főösszege 1191 milliárd 
forint volt, a kiadási főösszeg 3831 milliárd forint, amelynek a 77 százalékát ellenőriztük le. 
Az ellenőrzés alapján azt állapítottuk meg, hogy a bevételi előirányzatok 49 százaléka, a 
kiadásoknak pedig a 85 százaléka volt megalapozott.  

Az ÁSZ 2012-ben elkezdett egy úgynevezett monitoringtevékenységet, amelyet azzal 
a céllal végzett, hogy nyomon tudja követni a költségvetési folyamatok év közbeni alakulását, 
és a 2012. év I-V. havi költségvetési folyamatai alapján levont következtetéseinket 
felhasználtuk a 2013. évi költségvetési törvényjavaslatról szóló véleményünk kialakítása 
során. 

A VM fejezet vonatkozásában megállapítottuk, hogy a fejezet a tervezési feladatok 
vonatkozásában nem volt érintett jogszabályban előírt, a tervezéssel összefüggő szervezeti és 
szerkezeti átalakításban, hiszen a vízügyi feladatok már a 2012. évtől átkerültek a BM 
fejezethez. A fejezet a költségvetési javaslatát az NGM által kiadott keretszámok betartásával 
tervezte meg, ezen túlmenően a fejezetnek többletigénye nem merült fel. Ennek alapján 
megállapítottuk, hogy a bevételi és a kiadási előirányzatok közül valamennyi előirányzat 
megalapozott, teljesíthető és alátámasztott volt, az uniós előirányzatok tervszámait viszont a 
változó euróárfolyam miatt csak részben lehetett megalapozni előzetes számításokkal. Az 
uniós programok által a hazai költségvetési forrásból társfinanszírozott, illetve az uniós 
programok kiegészítő támogatása alcímhez tartozó előirányzatokról is elmondható, hogy a 
tárca maradéktalanul tudta érvényesíteni az elképzeléseit, és a kért pénzügyi forrásokat be 
tudták építeni a fejezet költségvetésébe.  

A VM a 2013. évi tervezés során a korábbi évekkel megegyező összegű tartalékot 
képzett, amellyel azon kevés fejezetek közé tartozik, ahol ez megtörtént, és ez egyfajta 
biztonságot jelent a jövő évi gazdálkodásában is.  

A tervezésnél az árfolyam miatt felmerült bizonytalansági tényezők ellenére a fejezet 
előirányzatai véleményünk szerint teljesíthetőek, és mint az NGM-es kolléga is elmondta, a 
felülről nyitott előirányzatok között az árfolyamkockázatok kezelésére is terveztek 
összegeket.  

A tegnapi napon az Európai ügyek bizottsága ülésén elhangzottak az uniós tagsággal 
összefüggő előirányzatokról bizonyos megállapításaink, amelyek talán a VM fejezetet is 
érintik, ezért ezt még röviden ismertetném. Mind pénzügyi, mind szabályozási szempontból 
bizonyos rugalmasságot biztosító elem a VM fejezet részére is - ugyanúgy, mint az uniós 
fejlesztések esetében -, hogy az uniós előirányzatok felülről nyitottak, és átjárhatóak lesznek, 
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illetve a VM fejezetnél vannak olyan előirányzatok is, amelyek nem uniósak, és felülről 
nyitottak lesznek, és ezek biztosítékként szolgálnak az uniós források teljes körű 
felhasználhatóságára, a gyors korrekciókra és a forrásvesztés elkerülésére. Egyébként az uniós 
előirányzatok hagyományosan mentesülnek a kormányzati egyenlegcél tartására vonatkozó 
intézkedések alól, azért, hogy a teljes körű kihasználhatóság érvényesíthetősége 
megtörténhessen, és ez a VM fejezetben is így van, ami szintén egy külön biztosíték a 
teljesíthetőség tekintetében. A 2007-2013-as időszak programjai közül a 2013. évi 
költségvetésben meghatározó szerepet játszik a nemzeti stratégiai referenciakeret, amelyet az 
uniós fejlesztés fejezet kezel, de emellett a Darányi Ignác vidékfejlesztési program, az 
úgynevezett ÚMVP is fontos szerepet tölt be. Megállapításunk szerint a ’12-es 
Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetnél a 2007-től 2012 május végéig az új ÚMVP-
programból a teljes keret 87 százalékát kötötték le szerződéssel, amit úgy minősítettünk, hogy 
megfelel az időarányosnak. A kifizetések tekintetében azonban az ÚMVP-nél is elmaradás 
tapasztalható: az érintett időszakban a rendelkezésre álló keretnek az 50 százaléka került 
kifizetésre. Ezt azért mondom, mert tegnap a másik bizottsági ülésen a nemzeti stratégiai 
referenciakeret hasonló számait is hozzávettük, amelynél az ÚMVP egy kicsit kedvezőbb 
ebből a szempontból, mert ott 66 százalék a lekötöttség, és a kifizetés 30 százalék körül 
mozog.  

A 2013. év szempontjából különösen fontos a programok jelenlegi állása, mivel a 
2010-ben érvényes N+3, illetve az ettől az évtől alkalmazott N+2 szabály értelmében 
Magyarországnak 2013-ban kétéves, a 2010. és a 2011. évi kötelezettségvállalási keretet kell 
felhasználnia, amelynek lehetnek forrásvesztéssel kapcsolatos kockázatai, és ezt jeleztük még 
az anyagunkban. A fennmaradó keretek kifizetését az N+2 szabály értelmében 2015 év végéig 
kell teljesíteni, a kifizetések jövőbeni várható felgyorsulása feszítetté teheti a következő 
három év költségvetésének teljesítését.  

Végső konklúzióként azt állapítottuk meg, hogy az államháztartás központi 
alrendszereinek tervezett hiánya 677,3 milliárd forint, amely 18 százalékkal meghaladja a 
2012. évi tervezettet. A törvényjavaslatban a 2013-ra tervezett 1,6 százalékos GDP-növekedés 
mellett a 2,2 százalékos hiánycél tartható. Köszönöm a figyelmüket, én egyelőre ennyit 
gondoltam elmondani.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést. A bizottsági vélemények jönnek. 

Szeretném megkérdezni a bizottság tagjait, hogy kívánnak-e kérdést feltenni. (Varga Géza: A 
Költségvetési Tanácsot nem hallgatjuk meg?) Nincsenek itt, nincs itt a Költségvetési Tanács, 
több vendégünk nincs a napirendi ponthoz. Szeretném tehát megkérdezni a bizottság tagjait, 
hogy van-e kérdés. (Jelzésre:) Varga Géza képviselő úr, parancsoljon! 

 

Kérdések, hozzászólások 

VARGA GÉZA (Jobbik): Nem akarom az általános vitát lefolytatni, a kisebbségi 
véleményünket összegyűjtve leírtuk, csak egyetlen kérdésem van: mi indokolja azt, hogy az 
államháztartást 2,2 százalékon kell tartani. Ha azt a 0,8 százalékot, amire az Unió vagy a 
konvergenciaprogram, s a többi, kötelez minket, a mezőgazdaságra fordítanánk, egyszerűen 
egy növekedési pályára tudnánk állítani az országot, és az a 0,8 százalékos tervezett GDP 
sokkal inkább megvalósítható volna. Lehet, hogy nem jó helyre címzem ezt a kérdést, mert 
ezt mondjuk a Vidékfejlesztési Minisztériumnak kellene feltenni, de mi indokolja azt, hogy 
pápábbak vagyunk a pápánál, ugyanakkor ezt a pici tartalékot, ezt a 0,8 százalékot nem 
használjuk fel GDP-növekedésre vagy hogy egyáltalán egy kicsit ki tudjunk lépni a 
stagnálásból? Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kormánypárti részről nem látok hozzászólást, úgyhogy 
Gőgös Zoltánnak adom meg a szót. 

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Én sem szeretném részletezni a 

bajainkat, hiszen leírtuk, és a parlamentben az általános vitában nyilván el fogjuk majd 
mondani. Ami általánosságban gondom a minisztérium fejezetével, és én elsősorban a 
minisztériummal foglalkoznék… Pontosabban a nagy költségvetés okán egy dolog 
mindenképpen felmerült bennem: hogy adótörvényekkel nem igazán foglalkozunk, csak 
nyilván a megalapozás szintjén, de roppant módon sajnálom, hogy nem változott az az 
adófilozófia, ami jelenleg van, és így úgy tűnik, hogy nem lesz mód élelmiszeráfa-
csökkentésre, ami pedig nagyon-nagyon fontos lenne. Biztos, hogy teljesen más filozófiával 
csinálnánk ezt a dolgot, az egykulcsos szja-val és sok egyéb adónemmel szemben szerintem 
más logika kellene, ami fedezetet adna arra, hogy legalábbis az alapvető élelmiszereknél 
lényegi áfacsökkentés legyen, hiszen ez az ágazatnak is jót tenne a fogyasztásnövekedés okán, 
nem beszélve a kisemberekről, akiknél egyértelműen csökkenő fogyasztásról beszélünk, és az 
agráriumot egyáltalán nem segítette az egykulcsos adóból sokaknak juttatott pluszjövedelem, 
mert - sokszor elmondtam ebben a bizottságban is - mindenkinek csak egy gyomra van, tehát 
hiába kap valaki pluszpénzt, aki eddig is meg tudott magának mindent venni, az ezután is 
megveszi, de kétszer annyit nem fog azért enni, mert most több pénze van, hanem elkölti 
másra, ami rajtunk nem segít, már úgy értem, hogy az ágazaton nem segít. Ennyit az adókról. 

Ami a másik ügyet illeti, amiből igazából lehet mérni a programot, az a nemzeti 
támogatások kérdése. Örvendetes, hogy az európai uniós kassza növekménye miatt az ágazat 
támogatottsági szintje növekszik, ehhez túl sok köze a jelenlegi kormányzásnak meg általában 
a kormánynak nincsen. Enélkül persze bedőlnénk, úgyhogy világosan látni kell, hogy ez a 
kassza nagyon be van kalkulálva már, és nagyon rossz lenne, hogyha ehhez a forráshoz 
valami oknál fogva nem jutnánk hozzá. Én egyébként alapvetően azt a trendet is jónak látom, 
ami az ÚMVP-ben van, és külön örülök annak, hogy ismét meghirdetésre került 
állattenyésztés-fejlesztési támogatás. Egy éve mondogatjuk, hogy nagyon kell, és a legutolsó 
pillanatban történt meg, szeretném jelezni, mert soha nem gondoltam volna, hogy kockázatos 
lesz a pénzek lehívása, de ezek nélkül az érdemi fejlesztési programok nélkül - én szeretem a 
genetikai alapokat meg sok mindent 1-2 milliárddal, meg a pár milliárdos fiatalgazda-
támogatást, amit persze tízszer annyian töltöttek már le, mint amennyire pénz lesz, de legyen 
a minisztérium problémája, hogy majd hogyan kezeli ezt -, ezek érdemi fejlesztési programok, 
és van is rá igény, úgy tűnik, hogy most banki oldalról is van rá hajlandóság, tehát ez fontos. 
Ez ezt a költségvetést olyan értelemben érinti csak, hogy ennek a forrásoldala be van tervezve 
a nem sor alatti számok között úgymond.  

Ami nekem gondom, az az, hogy az 5 milliárdos zárolás gurul tovább, tehát azt majd 
valamikor be kell tervezni. Tudom, hogy lehet itt játszani azzal, hogy majd jövőre fizetünk 
sok mindent, meg utána majd megint jövőre fizetünk sok mindent, de ez előbb-utóbb 
jelentkezni fog, tehát ezt valamikor egyszer majd ki kell fizetni, főleg a determinált ügyeket. 
Az a másik nagy gond, hogy az utolsó év van, amikor top-up fizethető. Most én nem akarom 
előhozni azokat a mondásokat itt - tudnám órákig idézgetni, ha az elnök úr itt lenne, amiket 
mondott nekünk annak idején a GOFR top-upról, de főleg azért sem lenne ez elegáns, mert 
nincs itt -, de egy 50-60 milliárddal, mondjuk a stadionpénz felével le lehetne rendezni, hogy 
az idén még legyen egy egyszeri ilyen kifizetés, amire aztán többet nem lesz mód. A nagyobb 
baj az, mert ezt azért valahol majd kompenzálja újra az uniós növekmény, ámbár a javuló 
árfolyam általában jó a gazdaságnak, de mondjuk a mi ágazatunknál, főleg akkor, hogyha 
szeptember 30-án javul rendkívül nagyot, az nem mindig olyan szerencsés, de ez egy külön 
történet; viszont ami a lényeges, hogy konkrétan most a folyóban én nem látom, hogy például 
annak a tejtámogatásnak, a nemzetinek, ami kvótaalapú, még az idei szinten is meg lenne 



14 

teljesen a fedezete, viszont miután nagyon-nagyon megy lefelé az ár, én úgy gondolom, ez 
mindenképpen egy olyan sor, ahol emiatt valamennyi növelés, néhány milliárd forint kell 
majd, talán tudnám is mondani, hogy honnan, de ezek majd a második körös történetek 
lesznek. Ez azért izgalmas, mert utána már ez sem lesz, tehát a kérődző állatok támogatása is 
ki fog futni top-up oldalról, és sajnos előbb-utóbb a már notifikált támogatások is kifutnak 
majd - egy külön napon úgyis megbeszéljük, hogy mi lesz 2013 után, mert nem nagyon látom 
az előkészítését annak, hogy ezek a támogatások fennmaradjanak, ami a pénzügyes 
szakembereknek nyilván nem rossz hír, mert az azt jelenti, hogy nem kell majd nemzeti 
támogatást fizetni, ha nem lesz uniós elfogadottság, de beleeshetünk abba a hibába, mint 
Románia, hogy kiesett egy év, mire utolérték magukat ilyen szinten. (Font Sándor, a bizottság 
elnöke visszatér az ülésterembe.) 

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

 
A másik, hogy van két olyan terület, amely mindenképpen forráshiányos lesz: az egyik 

a nagyon dicsért bortörvény okán - amire mi is mondtuk, hogy rendben van - a hegyközségi 
szervezet pénze, ami 350 millió helyett most már még a fele sem lesz, és oda legalább 
100 millió forint plusz kell, ezt valahogy a bizottságnak majd rendeznie kell. Itt mindenki 
mindent megígért, ahogy tavaly az erdészeknek is, és most eljutottunk oda - és ez a másik 
nagy bajom -, hogy gyakorlatilag a magánerdő-gazdálkodók úgymond falugazdász hálózata 
most már egy fillér támogatást sem kapott ebből a költségvetésből, nem beszélve arról, hogy 
ápolási támogatás sincs egy fillér sem, ami meg azért lesz baj, mert közben meg megnyíltak 
európai uniós erdészeti fejlesztési lehetőségek, és nagyon-nagyon meggondolja mindenki, 
hogy az ápolási támogatás nélkül maradjon-e a klasszikus növénytermesztésnél, akár a 
rosszabb területeken is, vagy pedig erdőtelepítésre vállalkozzon. Ezek lesznek azok a kasszák, 
amelyek hiányoznak.  

És van még egy jelképes ügy - még egyszer mondom -, ez a határon túli magyar 
gazdaszervezetek támogatása. Rettentő rossz üzenet, hogy már 20 millió forintot sem akarunk 
adni, hanem csak 16-ot. Ez 60-70 millió volt korábban, ez lett először 40-re csökkentve, aztán 
20-ra, most meg a 20 lett csökkentve 16-ra. Ennél többe került a kormánypárti képviselők 
vagy kormányzati szereplők kampányútja, úgyhogy én nagyon elgondolkodnék, hogy hagy-e 
a társaság ilyen magas labdát nekem, hogy a parlamentben százszor elmondhassam, hogy 
hogyan is van akkor ez a magyar ügy. Én ezt nagyon-nagyon rossz üzenetnek látom. Nem 
tétel, még egyszer mondom, hibahatáron belül van, csak maga az üzenetértéke rendkívül 
rossz. Ezen mindenképpen változtatni kell. Én ezt látom alapvetően problémásnak.  

A másik, hogy igazából nem értem, mi volt a kormány célja ezzel az osztatlanüggyel. 
Tavasszal óriási kampánnyal beugrasztottak 351 ezer embert, hogy kimérik nekik az 
osztatlanközös-tulajdonukat, és erre be van tervezve a pénznek, a szükséges forrásnak 
körülbelül a tizede - a tizede! Most megkérdezem én: akkor mire volt jó ez az egész? Akkor 
maradt volna az a kassza, ami eddig volt, aki önmaga kiméreti, azt utólag ki lehetett volna 
fizetni, mert körülbelül annyi volt, aki ezt hajlandó volt megelőlegezni, hogy arra az az 
500 millió elég volt. Most 2 milliárd forint van erre betervezve, amire alsó hangon legalább 
20 milliárd kellene, legalább. Akkor miért kellett ezt csinálni? Én ezt a pénzt azonnal 
elvenném onnan, és ki kellene állni őszintén az emberek elé, megmondani nekik, hogy: át 
lettetek verve, kedves barátaim, mert mindenkit beküldtünk a földhivatalba mindenféle 
papírokat kitölteni, pénzt meg nem fogunk adni erre egy fillért sem, ugyanis az semmire nem 
lesz elég. Vagy pedig ugyanaz a szisztéma lesz, mint a földbérleteknél, hogy aki barát, azért 
kimérjük, és az majd jól jár, aki meg nem, azért nem. Én tehát ezt nagyon-nagyon ronda és 
rossz üzenetnek látom. Fizetett hirdetésben ment mindenféle gazdaműsorban, hogy 
jelentkezzen ám mindenki, mert ez az utolsó lehetőség. Így is körülbelül az érintettek harmada 
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jelentkezett be egyébként, akinek osztatlan közös tulajdona van, sőt még egyharmada sem, a 
többieknek meg majd nyilván saját költségen lesz kimérve valamikor, ha ki lesz, de ezt nem 
kellett volna csinálni, mert ez világosan látszik, aki ezt a papírt megnézi, az rögtön tudja, hogy 
át lett verve 351 ezer ember, és ez nem kellett volna.  

Az a másik, hogy nem tudom, 4 milliárddal milyen birtokpolitikát fog csinálni a 
Nemzeti Földalap, de az nagyjából 8 ezer hektárnak az ára. Azt is el lehet onnan venni, tehát 
az oda nem kell, az ott teljesen fölösleges. Mert vagy adunk oda is forrást rendesen, és akkor 
tényleg beavatkozik a rendszerbe, hogyha úgy látja, hogy problémás szerződések köttetnek, 
vagy pedig nem kell ezt csinálni, nem kell ezt mondani. Ezek azok a sorok, amelyek 
szerintem mozgathatók ide-oda, mert ezeknek a forrásoknak érdemi jelentősége nincsen.  

Azt gondolom, nem kérdés, hogy ezt a költségvetést mi nem fogjuk támogatni. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Szabó Rebekának adok szót.  
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm szépen. Igyekszem rövid lenni. Alapvetően azt 

szerettem volna már itt, a bizottsági ülésen is leszögezni, hogy az LMP sem fogja támogatni 
ennek a költségvetés-tervezetnek az általános vitára alkalmasságát, részben azért, mert úgy 
általában az egészről azt gondoljuk, hogy ez egyrészt a megszorítások költségvetése, másrészt 
annak a fajta kudarcos gazdaságpolitikának a következményeivel bajlódik, amit a kormány 
utóbbi két évében láthatunk, és sajnos a VM fejezeten is az látszik, hogy tulajdonképpen a 
legtöbb kiadási tétel stagnál, tehát reálértéken csökkenést figyelhetünk meg. Egészen 
egyszerűen az a jellemző, hogy általánosságban csökkennek azok a források, amelyeket a 
fontos feladatok ellátására tud fordítani ez a kormány.  

Amit konkrétan megemlítenék a VM kapcsán, az egyrészt az, ami el is hangzott, a 
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa támogatásának a csökkenése, csak azért emelném ki, mert 
nem olyan rég tárgyaltuk itt a bortörvényt, és úgy emlékszem, hogy a hegyközségekhez 
pluszjogosítványokat rendeltünk, hatósági feladatokat is át fognak venni, és ennek fényében 
én meglepőnek látom, hogy a forrásaik meg csökkennek. Nem tudom, hogy az, hogy az 
Agrármarketing Centrum nem önálló sorként szerepel, hanem egy cél megnevezésével egy 
ilyen fejezeti kezelésű előirányzatként, az a megszűnést jelenti-e… (Közbeszólások: Az 
megszűnt! - Gőgös Zoltán: Azt jelenti, már nincs is, megszűnt!) Ez nem volt egyértelmű.  

Amit még mindenképpen el akartam mondani, az az, ami már elhangzott itt, a Nemzeti 
Földalapnál az a 2 milliárd, amit termőföld-vásárlásra lehet szánni. Ez valóban kevés, 
ugyanakkor én azt szeretném hangsúlyozni, hogy addig, amíg az NFA úgy működik, ahogyan 
azt az elmúlt fél évben láthattuk, és addig, amíg nem vizsgálják felül az állami földbérlet-
pályázatokkal kapcsolatos anomáliákat, amíg nem történik meg egy teljes átvilágítása az NFA 
működésének, és annak, hogy hogyan kívánják a birtokpolitikai célokat megvalósítani, addig 
én igazából szinte semmiféle forrást nem adnék az NFA-nak, és addig, azt gondolom, minden 
forint ablakon kidobott pénz lesz, amit ez az intézmény használ, mert szemmel láthatólag 
hatalmas anomáliák vannak a kormány birtokpolitikai céljairól kommunikált elvek és azok 
megvalósítása között. Úgyhogy én mindenképpen fontosnak tartom megjegyezni, hogy 
önmagában ez a fejezet emiatt problémás.  

A többit, a részletes véleményünket majd a parlamenti általános vitában fogjuk 
elmondani. Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Farkas Sándor! 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Csak nagyon röviden annyit szeretnék mondani, hogy ha jól értem, az a 
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755 milliárd forint az, amely az ágazat számára rendelkezésre állhat 2013-ban. Néhány 
idősebb képviselőtársamat emlékeztetném, hogy 1999-ben, illetve 2000-ben (Közbeszólások.) 
- egy pillanat, nem tudjátok, mit akarok mondani - Torgyán József volt a miniszter, és 
mindenáron a 400 milliárdot akartuk megcélozni és megtervezni, ami olyan - hogy is 
mondjam? - távlati, mesebeli szám volt… 

 
ELNÖK: Utópisztikus.  
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz): …, így van, el sem tudtuk képzelni, hogy van ennyi, és 

most majdnem a duplájánál tartunk - ezt csak úgy érdekességképpen jegyeztem meg… 
(Varga Géza: 13 év eltelt azóta!) De ennyit nem romlott azért a pénz, meg a földünk sem lett 
több, tehát ez nem olyan egyértelmű, ugyanaz a struktúra van majdnem, jobb, hogyha ebben 
megegyezünk. Ezzel kapcsolatban szeretném azt mondani, hogy sajnálom, de ősszel biztosan 
ismételten elébünk fog kerülni a 2011. évi agrárgazdaságról szóló jelentés, és én úgy érzem, 
hogy abban azért azok a pozitívumok, amelyek a 2011. évet jellemezték, jelentős részben 
vissza fognak köszönni, és pont azért köszönnek vissza, mert azok a támogatások, azok a 
szerintem időben juttatott támogatások nagymértékben befolyásolják az ágazat 
versenyképességét és helyzetét. És én azt gondolom, hogy ezek a 750 milliárdból adandó 
leendő támogatások is az ágazat stabilitását fogják jelenteni. Köszönöm szépen. (Gőgös 
Zoltán: Meg a jó hírét, Sanyi!) 

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Tiffán Zsolt! 
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Kicsit továbbfűzve 

Gőgös képviselőtársam szavait a hegyközségekkel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy 
már az albizottsági ülésen is felmerült a forrás biztosításának a kérdése, hiszen tudjuk, hogy 
most például a szőlőtelepítési és -kivágási dolgok kezelése átkerül a hegybírókhoz, ezáltal 
megerősödhetne a hegyközség ilyen szempontból. Viszont hogyha forrást nem rendelünk 
hozzá, akkor tényleg kérdéses, hogy ezt a munkát hogyan végzik el. Arra kérem a kormány 
képviselőit, jól fontolják meg azt, hogyan tudjuk ezt növelni, és milyen forrást tudunk 
odatenni a feladatok mellé, mert igen megnövekedett feladatrendszerrel fognak dolgozni a 
hegyközségek, és azért az 220-250 millió forintba biztos bele fog kerülni a jelenlegi 
180 milliós költségvetéshez képest. Félek arról, hogy ha nem lesz meg ez a pénz, akkor 
nehezen fogja tudni a hegyközség ezt a munkát végezni. Köszönöm szépen. (Gőgös Zoltán: 
160 most már csak!) 

 
ELNÖK: Horváth Istvánnak adom át az ülés vezetését, hozzá szeretnék szólni 

képviselőként.  
 

(Az ülés vezetését Horváth István, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm. Parancsoljon, elnök úr! 
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Megpróbálom egy picit még keretbe 

önteni ezt a költségvetést, és utána elérkezni a mezőgazdasági fejezetéhez. Nem tudom, hogy 
ki melyik oldalon áll, hogy ki drukkol Magyarországnak, vagy ki drukkol Magyarország 
vesztére, de bízom benne, hogy még az ellenzékiek is Magyarországért drukkolnak, tehát 
hogy valami végre sikerüljön. (Közbeszólások az ellenzéki képviselők soraiból.) Hogyha ezt 
az attitűdöt én megelőlegezem, akkor remélem, hogy azok a kritikák is a jobbítás szándékával 
hangoznak el, amelyeket itt eddig az ellenzék részéről hallottunk. (Varga Géza: Ez mindig így 
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van!) Erre majd azért visszatérek az elhangzott megszólalások miatt. De azért tisztázzunk 
néhány dolgot! 

Lehet, hogy az ellenzéknek, főleg azoknak, akik valamikor kormányon voltak, már 
unalmas annak az örökségnek a felemlítése, amelyet 2010-ben kaptunk (Gőgös Zoltán: Nem 
igaz!), és tény, hogy 2010-ben, különösen a leköszönő kormány által addig számunkra 
nyilvánosságra hozott adatok alapján optimistábbak voltunk, de amikor kormányra kerültünk, 
kiderült, hogy túl optimisták voltunk, pedig volt bennünk pesszimizmus, mert tudtuk, hogy 
sosem mondtak addig igazat, és nemcsak bennünket csaptak be, hanem a nemzetközi 
szervezeteket, az Európai Unió különféle pénzügyi szerveit, amelyek felé tájékoztatási 
kötelezettséggel tartoztak, de még az ilyen értelmű várakozásainkhoz képest is negatívabb 
helyzet elé kerültünk. És tény, hogy mind az Unió, mind a német gazdaság által akkor vázolt 
növekedési prognózis, hogy úgy néz ki, hogy 2008 után 2010-ben stabilizálódott a válság 
helyzete, és egy növekvési szakasznak indul a világ, azon belül az európai gazdaság, ez az 
akkori és ottani tervezési számok alapján nem következett be. Ennek persze következménye 
mindaz a kétéves, nagyon szigorú és feszes költségvetés azokkal a rendkívüli intézkedésekkel, 
amelyekre először rácsodálkozott a világ, először feljelentett bennünket a világ, majd követte 
azt a magyar metódust - itt csak a bankadó bevezetésére gondolok -, amellyel akkor kivívtuk a 
világ haragját. De szeretném érzékeltetni, hogy ez a megöröklött helyzetnek a súlyos 
következménye volt, egy arra adott válaszlépés volt.  

Lehetett vitatkozni azon, hogy ez jó volt-e, vagy nem volt jó, és tény, hogy a négyéves 
kormányzás egyik eldöntendő kérdése volt, hogy meg akarjuk-e állítani a demográfiai 
csökkenést, amely Magyarország egyik legkatasztrofálisabb mutatója, és akarjuk-e magunkat 
valamilyen szinten függetleníteni az akkor éppen 83 százalékos hitelállománytól, amivel 
kapcsolatban már közismert, de azért elmondom, hogy a most ellenzéki, akkori kormányoldali 
képviselőknek és kormánynak 51,5 százalékról sikerült ezt feltornáznia 83 százalékra. A 
jelenlegi kormány azt válaszolta, hogy igen, meg szeretnénk állítani ezt a katasztrofális 
demográfiai csökkenést, ami Magyarországon van, és mindent ez alá rendel, és innentől 
kezdve - csak szeretném érzékeltetni, hogy milyen lépések történtek meg az elmúlt két évben, 
és hogy hol tartunk most -, igen, szeretnénk csökkenteni azt a bankárvilágtól való 
függőségünket, amit elődeink kőkeményen kialakítottak. Ezt a két vállalást elfogadtuk - és 
nem kell, hogy ezekre az ellenzék is azt mondja, hogy de jó vállalások, ezeket el kell hogy 
fogadjuk -, a jelenlegi kormányzat gyakorlatilag ezt a stratégiai célt tűzte ki magának négy 
évre. Ennek a vállalásnak lettek a következményei azok az intézkedések, amelyek, mint 
említettem, nem várt meglepetést okoztak, amikor az intézkedések egyes fajtái bevezetésre 
kerültek.  

Itt jött aztán az a kérdés, hogy ki melyik oldalon áll, ki kinek drukkol. Időnként 
különösen szocialista barátainknál láttuk, hogy a multinacionális nagy rendszert jobban 
védték, mint a hazai vállalkozókat (Gőgös Zoltán közbeszól.), az itt élő lakosok, mert 
valamiért azért üzenték, hogy nem jó helyre tettük a terhelést, nem a multicégek és bankok 
felé kellett volna, hanem valahova máshova. A „valahova máshova” ugye a magyar kis- és 
középvállalkozások és a magyar állampolgárok lettek volna, de ennek a kérésnek ellenállt a 
kormány, és jelenleg is azt állítja, hogy vannak még esetleges terhelhető helyek és tartalékok, 
amelyek behívásával stabilizálni lehet a költségvetést, továbbra is fenn lehet tartani a 
célkitűzést, amely az államadósság, a kölcsönök nagyságának a csökkentését jelenti, és soha 
nem felejtjük el az alapvető stratégiai célunkat, a demográfiai helyzet megváltoztatását.  

Az egyes intézkedések típusát természetesen lehet kritizálni, akik majd kormányra 
kerülnek, mondhatják azt, hogy ők másképp csinálnák vagy csinálták volna - körülbelül erről 
szól egy költségvetési vita is. Most is valami ilyesmit hallunk, de azért tisztázzuk, hogy - 
mondom - azt a katasztrófahelyzetet, amit örököltünk, nagyon nagy áldozatok árán lehet csak 
elhárítani, úgy, hogy ne jussunk a sokat emlegetett, nagy veszélybe került más európai 
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országok sorsára. Sőt, aki egy picit is figyeli az elmúlt egy-másfél hónap eseményeit, tudja, 
hogy még azok a nagy hitelminősítők és bankhálózatok és -irodák is, amelyek fanyalogva 
néztek az Orbán-kormány teljesítményére, egyszerűen például most egy jó pozíciójú 
valutának tekintik a forintot. Aki figyeli ezeket az elemzéseket, tudja ezt. Azt mondják, hogy 
elég nagy baj van ebben az egész európai uniós övezetben, de úgy néz ki, hogy többek között 
Magyarország, iszonyú nagy áldozatok árán, de egy egész komoly stabilitási alapot teremtett 
meg makrogazdasági mutatók szintjén. Azon persze lehet vitatkozni, hogy kellett-e ez - 
megjegyzem: ha nem kell, ilyen áldozatokat senki sem hajlandó vállalni -, de mindenki tudja, 
most már sajnálatos módon bebizonyosodott az a kettős mérce, amit a bankárvilág és az EU 
egyes szintjei Magyarország ellen végig képviseltek. Miért állítom, hogy most már 
bebizonyosodott ez? Mert Spanyolországtól láthatólag nem követelik meg azt az 
intézkedéssorozati mélység szintet, amit Magyarországtól is Írországtól megköveteltek. 
Írország emiatt hivatalos tiltakozást nyújtott be az Európai Unió különböző fórumain, mi 
Magyarország ezt a partvonalról nézi, csak sorsközösséget vállalunk azzal az ír ellenállással, 
amely most kezd kibontakozni az EU irányába. De ebben a vitában ott mi álltuk a sarat, és 
megküzdöttünk, ennek még vannak lecsengő vitái, de most már látható, hogy lecsengőben 
van, az IMF-tárgyalások belátható közelségbe kerültek, sőt ha jól érzékelem, a tárgyalófelek 
szándékát tekintve megegyezés közelségbe kerülnek, ahogy a tárgyalások elindulnak. Úgy 
néz ki tehát, hogy óriási katasztrófa, görög helyzet, spanyol helyzet, s a többi, ilyen szituáció 
Magyarországon nem következhet be. Eközben kellett stabilizálni a magyar gazdaságot 
azokkal az áldozatokkal, amelyeket az ellenzék időnként túlzó mértékben próbál 
katasztrófaszerűen érzékeltetni.  

Én azért szeretném megemlíteni, amit közben említettünk, hogy a demográfiai helyzet 
megváltoztatása stratégiai cél legyen, kell hogy legyen minden kormánynak, amely ezek után 
következik. Nem véletlen, hogy a gyermekek után járó adókedvezmény, bármennyire is 
szidják az egykulcsos szja-t, s a többi, pontosan tudjuk, sőt az elmúlt negyedév és az elmúlt 
április hónap születési számának a növekedése is azt mutatja, hogy úgy néz ki, valakik mégis 
csak fogékonyak lettek arra, hogy, uraim, a legjobb befektetés gyermeket vállalni, bármilyen 
rosszul hangzik is ez a közgazdaságtani nyelvezettel megfogalmazott üzenet, de mégis csak 
így van. Bízom abban, hogy bár ez az iszonyú áldozatvállalás a társadalom egészét érintette, a 
perspektíva, a jövőkép mégis a fiatalok és a gyermekvállalók felé megy. Ezt persze 
megmutattuk az adótörvényeknél is, ahol a legnagyobb nyertesek egyértelműen a fiatal 
gyermekvállalók, a minél több gyermeket vállalók lettek.  

Természetesen ne feledkezzünk meg az olyan apróságról se, mint a kis- és 
középvállalkozások adókulcsának az olyan mértékre való lecsökkentése, amit az Európai 
Unió már kezdett kifogásolni, hogy az úgynevezett adóparadicsom-országokban ismert csak 
az ilyen mértékű vállalkozási nyereségadó-kulcs bevezetése, és ez volt az egyik ok, ami miatt 
jeleztük, hogy nem értünk egyet az Unió azon törekvésével, miszerint elő szeretné írni a 
minimális szintet, hogy mely országok milyen társasági és nyereség- és egyéb adófajtákat 
alkalmazzanak, mert hogyha mi nem tudunk élni az adózás terén a mozgásszabadságunkkal, 
akkor hogyan várhatjuk el, hogy egyszer a fejlettségi szintben közelítsünk a nagy előnyben 
lévő nyugat-európai országokhoz? Ezt az adórendelkezési szabadságunkat tehát egyértelműen 
fenn szeretnénk tartani. Ennek persze következménye, hogy az egyes adófizetési 
szabadságunkat is fenn szeretnénk tartani, amiből, látjuk, időnként vita támad, de - ahogy már 
utaltam rá - ez a vita lecsengőben van, ellentmondásos és tárgyalásokat megakadályozó vita 
gyakorlatilag nincsen most már a bizottság és Magyarország, az Unió és Magyarország 
között, ahogy érzékeljük.  

Akkor nézzük a két év munkája után azt a jövőképet, amelyet múlt héten 
frakcióvezetőnk a frakcióelnökség kérésére vita és döntés után próbált érzékeltetni! A most 
benyújtott, 2013-as költségvetésnél tovább szeretnénk élénkíteni azt a megkezdett folyamatot, 
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amelyet a fiatalok hiányolnak leginkább, a biztos munkahelyet, a munkahelyteremtést, a 
végzettségüknek megfelelő elhelyezkedést. Igen, azt gondoljuk, hogy a 25 év alattiaknál 
rendkívüli intézkedéseket kell hozni, kedvezményt kell adni azoknak, akik ezen korosztálynak 
munkahelyet tudnak teremteni, és, igen, azt gondoljuk, hogy ugyanilyen veszélyeztetett 
kategória az 55 év felettiek csoportja, akik sajnos ilyen idős korukban kikerültek a munka 
világából, azoknak segíteni kell oda visszakerülni. Itt tehát egy újabb forrást kell arra találni, 
hogy a kedvezményeket megadjuk azoknak, akik majd ezen korosztályba tartozókat 
foglalkoztatni tudják.  

A munkahelyteremtésnél kikerülhetetlen kérdés, hogy bizony-bizony klasszikusan 
ismert, hogy 3,8 millió foglalkoztatott van, 6,2 millió olyan ember, aki sajnos a munka 
világán kívül van különböző okok miatt. Ez az aránytalanság hosszú távon nem fenntartható, 
a magyar gazdaság ezt nem bírja el, ezért a foglalkoztatás növelésében a kulcsszerepet 
biztosan a kis- és középvállalkozások tudják Magyarországon vállalni, régóta ismerjük ezt a 
szabályt. Nem véletlen, hogy a frakciónk ezért szintén ösztönző intézkedéseket vár el, és 
ebben szerintem hamarosan megegyezés születik, amit bejelentés követhet még a költségvetés 
tárgyalásának az időszakában, hogy melyek azok az intézkedések, amelyeknél a 25 főnél 
kevesebb alkalmazottat foglalkoztató kis- és középvállalkozásoknak további ösztönzést kell 
adni a munkahelyteremtésre. És ne feledkezzünk el arról az önfoglalkoztató, 
magánfoglalkoztató egyéni vállalkozói, betéti társasági formában működő rétegről sem, amely 
talán a saját önfenntartását, nyugdíjalapjait teremti meg ezzel az esélyesként nem nagy 
eséllyel számon tartott bővülésű vállalkozások között, magyarul ezeknek a vállalkozásoknak 
nem nagy esélyük van arra, hogy egy kirobbanó nagyvállalkozássá alakuljanak át, mert az a 
mikro-, kisvállalkozás, amit visznek - sokszor kézműves vállalkozás, legyen az 
mezőgazdasági vagy szolgáltatási vállalkozás - olyan, ami nem ad esélyt a nagyarányú 
bővülésre, de az önfoglalkoztatásra, minimális létszámú további foglalkoztatásra viszont igen. 
Úgy gondoljuk, hogy itt is meg kell adni a segítséget.  

Ez a kerete ennek a költségvetésnek is, úgy érzékelem, amelyen belül nekünk 
mozognunk kell.  

Mondjuk meg őszintén - most már közelítve és odaérve a mezőgazdasághoz -, hogy 
lehet a különféle területeket vizsgálni, kritizálni, dicsérni, de az elmúlt két évben a 
mezőgazdaság egy tisztességes és kiáltozásra okot nem adó időszakot zárt le, ez az én 
véleményem. Pontosan látjuk, hogy nem azért van így, mert nem volt agrártüntetés, hanem 
mert szerencsénk is volt az éghajlati viszonyok közepette, szerencsénk volt bizonyos 
alapanyagok, tömegtermékek, a búza, a kukorica árának az alakulásával. Sajnos az idén talán 
a téli fagy és a tavaszi fagy durvább időszakot jósol az ez évi terméseredmények kapcsán, de 
mondjuk meg őszintén, hogy a mezőgazdaság nagyon tisztességes eredményeket tudott 
produkálni, ez különösen a 2011. évben látszott, amikor a GDP-t a mezőgazdaság támasztotta 
meg, hogy nagyobb arányú esés ne történjen. Ez persze mutatja, és hála istennek egyre több, 
most már miniszterelnök által is forszírozott beszédben jelentkezik, hogy a mezőgazdaságban 
van még tartalék, és amely része a kormányzatot érdekli, az a foglalkoztatás, ez nem kérdéses. 
Itt találkozhat nagyon erősen a mezőgazdasági tevékenység alapjellemzői és a kormányzati 
szándék, a mezőgazdasági foglalkoztatás és ezáltal egy nagyobb lehetőség biztosítása a 
mezőgazdaságból élők számára.  

Én úgy gondolom, hogy ez az irányultság benne van ebben a költségvetésben, hiszen 
aki elolvasta látta, én csak megemlítem, hogy akár a húsmarhaprogram vagy akár a 
sertésprogram, amelyet be fogunk hozni ide a Mezőgazdasági bizottság elé, mert ezt már 
régóta kérjük… (Gőgös Zoltán: Csak nincs rá pénz!) Most azt mondja Gőgös Zoltán, hogy 
nincs rá pénz. 2,6 milliárd forinttal fog ez megindulni. Eddig ő és az elődjei semmit nem 
csináltak ez ügyben, és a 2,6 milliárdra most azt mondja szép csendesen nekem, hogy nincs rá 
pénz. (Gőgös Zoltán: Az 850 forint/darab!) Lehet ilyeneket mondani, a tanyaprogramra sem 
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volt pénz, mi beraktunk egy, majd másfél milliárd forintot. Lehet azt mondani, hogy az kevés, 
nincs rá pénz, de az előző kormányzat azt sem tudta, hogy tanyán létezik élet, mi próbáltuk 
felfedezni és megmenteni azokat, akik mégis úgy gondolják, hogy tanyasi körülmények 
között tisztességes életet folytathatnak. Itt Balogh Józsefre nézek, aki az egész tanyaprogram 
mozgatója, soha el nem felejtője és a szövetség létrehozója volt, és hála istennek ez a 
munkálkodása a költségvetésben is megjelenő felületet tudott kapni. Én tehát úgy gondolom, 
hogy az a költségvetési bázis, amelynek a sarokszáma lezárásra készülünk a rendkívüli nyári 
ülésszakon, az az összeg, amit itt Farkas Sándor is megemlített, de Kőrösmezei úr is mondott, 
a 755 milliárd, mondjuk meg, soha nem látott nagyságrendű támogatás. Itt persze el lehet 
mondani, hogy jaj, de mi lesz majd, mert most a nemzeti támogatásból vagy a kiegészítő 
támogatásokból nem lehet adni a különféle eddig finanszírozott állattenyésztésnek, 
tejtermelésnek, s a többi - Gőgös Zoltán mindig elmondja ezeket. Igen, de elárulom, hogy 
azért készül a kormányzat arra, hogy a KAP-reform keretében belül mi az a mozgástér, 
amellyel az eddig nemzeti vagy kiegészítő támogatásból finanszírozott forrásokat elő kell, elő 
lehet teremteni. Nem véletlen, hogy most már szinte kéthetente van a KAP-reformról 
valamilyen szintű, hol bizottsági elnöki, hol miniszteri ülések sora van az Unióban, mert a 
vége felé tartunk annak a vitának, hogy ki melyik ponton szeretné megragadni a KAP-reform 
egyes részeit, mármint melyik ország hol szeretné megragadni, hogy a saját arcára tudja azt 
formálni. Gőzerővel dolgozik természetesen ezen a minisztérium.  

Ami az elhangzott kritikát illeti, hogy például teljesen fölösleges az úgynevezett 
osztatlan közösre pénzt tenni, és teljesen felesleges az NFA-nak pénzt adni, vegyük el onnan, 
szeretném tökéletesen megvilágítani az MSZP mezőgazdaságról felfogását. Mit is mond? 
Hogy az osztatlan közöst ne írjuk szét, vegyük el onnan a pénzt, az teljesen fölösleges. 
(Gőgös Zoltán: Nem ezt mondtam, Sanyi!) Ez valóban így volt 8 évig (Gőgös Zoltán: De nem 
ezt mondtam!), sőt ha úgy nézem, akkor 16 évig így volt, mert az történt, kérem szépen, hogy 
a kárpótlás során egy szerencsétlen technika folytán - ezt annak kell neveznünk - sokan 
osztatlan közös tulajdonban kaptak meg egy bizonyos területet, és nem tudtak vele mit 
kezdeni. Egyet voltak kénytelenek kezdeni vele: odaadták a téesznek bérbe. Ezt a privilegizált 
bérleti viszonyt tartotta fenn közel 16 évig az MSZP három ciklusban a kormányzaton 
keresztül. Természetes, hogy ezt továbbra is meg szeretnék tartani, mert most már 
100 százalékos, most 90, jövőre 100 százalékos lesz az Uniótól érkező támogatás - a 
földalapú támogatásról beszélek. Naná, hogy akik ezt megkapták, hogy osztatlan közös 
tulajdon… 1 200 ezer hektár környékén tartunk talán osztatlan közösben egyes kimutatások 
szerint? Ezt nem tudják tulajdonba venni a jogos tulajdonosok, ez a föld most valahol ott van 
művelésre valakiknél, és akiknél ez ott van, azok nem szeretnék azt, hogy ezt az osztatlan 
közöst most kivegyék alóluk a tulajdonosok, magyarul szétírják, névre írják, mert aztán az 
eladja vagy bérbe adja vagy újra visszaadja, nem tudjuk, de nem szeretnék, hogy ezt a nagy 
bázist megmozdítsák. Ezt a politika folyt 8 évig. (Gőgös Zoltán közbeszól.) 

Mi erre azt mondtuk, hogy itt van egy 2-3 milliárd forint környéki pénz (Gőgös 
Zoltán: De 30 kellene, Sanyi, 30!), ennyi van, ennyi áll most rendelkezésre. Most megint arról 
beszél a volt államtitkár úr, amit nem csináltak meg, amit most mi csinálunk, azt meg kevesli. 
Erre azt mondja, hogy akkor ezt se adjuk át, konzerváljuk azt a helyzetet, ami a legdrámaibb 
és a legrosszabb - nem beszélve a külföldi földvásárlási moratórium 2014-es eltörléséről. Szép 
csendesen nézzünk abba a sarokba is, arra az időpontra is tekintsünk, hogy milyen jó lenne 
addigra rendezni az osztatlan közös kérdéskörét.  

Én tehát nem azt mondom, hogy elvenni, hanem szorozni. Most fog majd kiderülni, 
hogy hányan jelentkeztek be mennyi területre, az mennyi pénz, mennyire lesz elég az idei évi 
költségvetésünkben ez a pénz, és bízom benne, hogy ezeket az adatokat felhasználva tudjuk 
bővíteni a mozgásteret, és ha netán valami nagyon komoly igény merülne fel a további 
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szétírásoknál, akkor oda azonnal forrásokat kell biztosítani, hogy szétosszuk az osztatlan 
közös tulajdont.  

Ami az NFA-t illeti, mi is az NFA egyik új szerepe? Az, hogy az állam nevében első 
helyen, bármely pozícióban elővásárlási joggal lépjen fel, mindenkit megelőzve - erre mondja 
Gőgös Zoltán, hogy az a pénz amúgy kevés, ne is adjunk neki -, magyarul amikor az állam azt 
látná, hogy uraim, nem biztos, hogy annál a meghirdetett földterületnél a jelentkező vásárló 
lenne a legjobb tulajdonos, ekkor az állam beléphet, mindenkit megelőzve, elővásárlási 
joggal. Ha ezt a pénzt elvesszük, akkor azt mondjuk, hogy ebek harmincadja, vigye mindenki 
a magyar földet, aki éppen lemutyizza a másikkal az adásvételt - mert erről van szó. (Gőgös 
Zoltán: Erről jobb, ha nem beszélsz, Sanyi!) 100 százalék, hogy ezt a folyamatot erőnkhöz 
mérten mindig meg fogjuk akadályozni, a készülő új földtörvény is meg szeretné ezt 
akadályozni. Nem állítom, hogy minden pillanatban és minden négyzetméter földnél képesek 
leszünk erre mind adminisztrációval, tehát hogy figyeljük a rendszert, mind pedig 
pénzügyileg, nem állítom, látunk olyan rendszert, amely erre képes, ez a francia SAFER 
rendszer, amely járási szinten tart fenn államigazgatási szervet a földterületek figyelésére, ott 
tényleg nincs olyan négyzetméter föld, amit véletlenszerűen meg tudna valaki vásárolni, nagy 
pénzzel rendelkezik, ezt is elismerem, de ha látunk egy modellt, amelyben ezt képesek az 
állami érdekek szerint irányítani a földmozgást, legalább tegyünk arra egy kísérletet, legyen 
arra lehetőség és irányultság, hogy mi is szeretnénk egy ilyet felépíteni. Erre nem az a válasz, 
hogy ne csináljatok semmit, mert úgysem tudjátok megvalósítani - az MSZP most ezt mondja 
-, és ezért is kérdeztem, hogy kinek drukkolnak ilyenkor az ellenzék részéről. A 
zsiványoknak, a földszerzőknek, akik mindenféle látens dolgokkal megpróbálnak vagyonhoz 
jutni, vagy pedig tényleg annak az állami akaratnak, hogy, uraim, az állam termőföldkészlete, 
a magánszemélyek termőföldkészlete egy országon belül iszonyú vagyon, még ha ezt fel sem 
fogjuk. Rövidesen bebizonyosodik majd, hogy ez egy iszonyú vagyon, amikor a világ 
élelmiszerellátásában gondok fognak jelentkezni, ami sajnos relatíve elég rövid időn belül 
jelentkezni fog, úgy látjuk a prognózisok alapján, de akkor már késő lesz, ha most nem 
gondoskodunk ennek az állami és magánvagyonnak - a földről beszélek - a megmentéséről 
vagy a védelméről. 

A HNT is szóba került, én sem hagyhatom ki. Tény, hogy amikor nagy baj volt, év 
közben is tudtunk mozgósítani a HNT működésére pénzt. Valóban, amikor most egy 
konszenzussal próbálunk - mert úgy érzem, hogy közelítünk a konszenzushoz, hogy a szőlő-, 
bortörvénynél konszenzus alakul ki, úgy látom, nagyarányú elfogadottsága lehet az éppen 
most futó szakmai törvénynek, és itt feladatot adunk a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 
rendszerének a telepítési támogatások, jogosultságok tekintetében a nyilvántartásra -, akkor át 
kell gondolni, hogy azt az iszonyú fontos jogot, ez szintén az egyik kulcs, a telepítési 
jogosultság kérdése, Magyarország számára ez nagyon fontos, ennek a rendszernek a 
nyilvántartása biztonsággal megtörténhet-e, amikor forráscsökkenést látunk első körben 
beterjesztve. Megjegyzem, hogy a nyári rendkívüli ülésszakban a sarokszámokat szeretnénk 
lezárni, és ősszel folytatódik a fejezeteken belüli tárgyalása és vitája. Persze tudjuk, hogy 
akkor már kívülről, úgymond a szakminisztérium költségvetésén kívülről pénzt nem tudunk 
az akkori lehetőségek alapján behozni, nem lenne baj, ha erre majd az előterjesztők 
figyelemmel lennének, hogy tényleg biztosítva látják-e a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 
működését ezen költségvetési feltételek között.  

Mindezen indoklás alapján azt gondolom, hogy a kétéves, iszonyú nehéz kormányzás 
eddigi sikereit megalapozva további jövőképet adhat mind a mezőgazdasági, mind pedig az 
egyéb területen érintett vállalkozóknak és magánszemélyeknek ez a költségvetés, ezért 
támogatni szeretnénk majd az általános vitára alkalmasságát. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszaadom az ülés vezetését az elnök úrnak.  
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(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Varga Géza, majd Gőgös Zoltán következik. 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Szerintem az elnök úr politikai pályafutásának ez lesz a 

legszebb beszéde - és ezt nem éllel mondom, hanem komolyan gondolom -, azért, mert… 
 
ELNÖK: Mert nem olvastad a többit. (Derültség, közbeszólások.) 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): …, mert kellőképpen felülemelkedett a szakmai 

problémákon. Én mindig azt gondolom, és mióta a parlamentben ülök, ez örök problémám, 
hogy mi mindig egy-egy adott törvényről beszélünk, nagyon lehajtjuk a fejünket, és csak azt a 
törvényt nézzük, de valóban ilyen helikopter- vagy madártávlatra nagyon gyakran volna 
szükség, ahonnan az elnök úr most megközelítette a problémát. És hogyha ezt egy adott 
referencián belül kezelem, akkor ezzel teljesen egyet is értek. Egy probléma volt: hogy az 
ellenzéket összemosta, és ezt, mondjuk így, polgári beszédben kikérem magamnak, hogy az 
MSZP-vel összemossanak (Gőgös Zoltán: Én is, hogy a Jobbikkal! - Derültség. - Gőgös 
Zoltán: A Jobbikkal! Ez egyértelmű!), de ez nem polgári beszéd, hanem politikai.  

Egy másik problémám is van ezzel a szép magasröptű beszéddel: hogy ez egy adott 
referenciakereten belül igaz, ahogy az elnök úr ezt nagyon helyesen többször hangsúlyozta is. 
Ez arra emlékeztetett engem, amikor úgy gondoltuk, hogy a Nap kering a Föld körül, és ennek 
az érvelésére az akkori tudósok és nagyon kvalifikált emberek nagyon szép beszédeket tudtak 
mondani, hogy a Nap hogyan kering a Föld körül, de sajnos nem ez a helyzet, nem a Nap 
kering a Föld körül, hanem fordítva. Ezt úgy értem, hogy az elnök úr az MSZP-nek, illetve az 
előző kormánynak a pályafutását említve mondta, hogy miket ígért, és hogy IMF-hitel, és 
hogy csak egyre nagyobb válságba döntötték az országot. Én azt gondolom, hogy itt mi egy 
gyorsuló vonatra akarunk felszállni, a gyorsuló vonat maga a gazdaság. Meggyőződésem, 
hogy sem Görögország nem fogja tudni visszafizetni az adósságát, mint ahogy egy csomót 
már el is engedtek neki belőle, sem Európa, sem Spanyolország, sem Magyarország. Ezért 
most én nem akarok abba belemenni, mert nem az a téma most, hogy az adóssággal mit 
csináljunk, de azt gondolom, mindenképpen ésszerű volna, ha a költségvetés kapcsán ilyen 
nagyon fontos és alapkérdésekben egyet tudnánk érteni, mint ahogy elnök úr szavaival én a 
magam részéről egyetértek, hogy rendben van, de akkor úgy kell csinálnunk, mint hogyha 
erre a gyorsuló vonatra fel akarnánk szállni, be kell tartani az összes játékszabályt. 
Ugyanakkor látnunk kell, hogy a magyar vidéken ez az emberekre egyre nagyobb terhet ró, és 
most mondhatnám, hogy a gazdákra, de általában a magyar vidékre is. Mindenképpen egy 
olyan költségvetésre volna tehát szükségünk, amelyik legalábbis már egy paradigmaváltásban 
is gondolkodik abban az értelemben, hogy megfordítsuk ezt, hogy mi kering mi körül. Ennek 
a szinonimája az az esetünkben, hogy végre ki kellene mondani a duális gazdaság lényegét, ez 
jelentené azt, hogy igen, nem a Nap kering a Föld körül, hanem fordítva. Ez azt jelentené, 
hogy kettős gazdaságunk van, és miközben az egyik gazdasággal próbálunk az összes 
nemzetközi kötelezettségünknek eleget tenni, aközben a másik gazdaságunkat egyre nagyobb 
nyomorba döntjük. Ezért egy költségvetés keretében belül ezt a dualitást figyelembe véve erre 
a leszakadó gazdaságra sokkal többet kellene fordítani.  

És itt most megint felhozom, hogy mi a csodáért erőltetjük ezt a 2,2 százalékos GDP-
hiánycélt, azt a 0,8 százalékot, ami nagyjából 300 milliárd forint, kiválóan lehetne akár 
áfacsökkentés formájában, akár top-up formájában használni, amire még az uniós 
jogszabályok is lehetőséget adnak, ezt vissza vagy oda lehetne adni a mezőgazdaságnak, ami 
biztosíthatná a magyar vidék, a magyar nemzet túlélését. Hogyha ezt a paradigmaváltást, a 
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világ paradigmaváltását elfogadnánk, egyfelől biztosítaná az átmenetet, másfelől pedig 
kifejezetten megfelelne a kormányzati céloknak, hogy munkahelyet teremtene, s a többi. 
Tudjuk, hogy Patay képviselőtársunk milyen előrehaladott munkákat végez a szociális 
szövetkezetekkel és a szövetkezetekkel kapcsolatban, jó lett volna behozni a szövetkezeti 
törvényt, és annak a keretén belül a költségvetésből ennek a duális gazdaságnak a leszakadó 
részére többet fordítani, és akkor ez a - valóban őszintén mondom - tényleg magasröptű 
beszéd még sokkal inkább horgonyozható lett volna a mai valóságban is. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Gőgös Zoltán! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Én nem akarom részletesen elemezni az elnök úr által 

elmondottakat, de valószínűleg nem volt itt az elején, amikor én beszéltem, kicsit később ért 
vissza. Én tulajdonképpen most akkor azt mondom, hogy marhára örülök annak, hogy itt lett 
2 milliárd forint az osztatlankimérésre, mert ebből óriási politikai botrány lesz, ugyanis 
20 kellene, és én már most látom az újságszalagcímeket, hogy fideszes barátoknak mérték ki 
az osztatlan közös tulajdont… 

 
ELNÖK: De ezt te írtad már! (Derültség.)  
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Nem én írtam, nem én írtam. Azt értse már meg 

mindenki, hogy milyen alapon fogják eldönteni, hogy a 351 ezer igénylőből, amire 
minimálisan 20 milliárd forint kellene, ki lesz az a szerencsés 10 százalék, amelynek kimérik 
a földjét. Én ennyit mondtam. Én nem azt mondtam, hogy nem kell kimérni, dehogynem, csak 
én tudom, hogy a minisztérium megpróbálta, aztán úgy elhajtották őket, mint a sicc, azért, 
mert a kormánynak nyilván fontosabb ügyei vannak - stadion, egyéb, most én is lehetek 
ugyanolyan demagóg, mint az elnök úr.  

Ami még izgalmas, az az, hogy ha minden olyan igen rossz 2010-ben, akkor honnan 
volt 600 milliárd forint arra, hogy az egykulcsos adóval elengedjünk ennyi bevételt?  

 
ELNÖK: 600 milliárd? 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): 560. Nem lett volna jobb esetleg áfát csökkenteni, esetleg 

egy kicsit a szegény embereken segíteni? A képviselő úr mondja itt a demográfiai robbanást, 
hát ebből akkora robbanás lesz, hogy belerokkanunk (Közbeszólások.), ugyanis 220 ezer 
forint fizetése mondjuk vidéken kevés embernek van, az alatt meg nagyon-nagyon nehéz 
bármilyen kedvezményt is igénybe venni ebben az adórendszerben; nem beszélve arról, hogy 
12 ezer forint mínuszt okozott nettóban mondjuk az adójóváírás eltörlése, amit persze a 
mezőgazdaságban még bérkompenzáció segítségével sem lehet visszaadni, mert a de minimis 
szabályok miatt a szegény ágazat még ilyen kompenzációt sem kaphat az államtól. Én tehát 
azt gondolom, hogy nem egy országban vagyunk. Azt javaslom az elnök úrnak, hogy 
beszélgessen azokkal a kis- és középvállalkozásokkal, amelyek naponta zárják be a 
tevékenységüket, az én környezetemben a múlt héten volt négy vagy öt ilyen… (Sáringer-
Kenyeres Tamás: Miért zártak be?) Tudom, Tamás, hogy minden rendben van, de akkor te 
régen voltál otthon, azt én mondom neked. Mert azt mondd meg nekem, hogy a 
környezetedben mondjuk hány kereskedelmi tevékenység zárt be azért, mert nincsen 
forgalma! Minden olyan cég bezárt a városunkban meg a környéken, amely bérleményben 
működött, ugyanis nem bír semmit kitermelni, éppen valamelyik nap mondta a barátom, hogy 
kemény 1300 forint forgalma volt egy olyan boltban, ahol korábban nagyjából 100 milliót 
szokott… 
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ELNÖK: Nem azért zártak be, mert beengedtétek a multikat tömegesen?  
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Nem azért zártak be, hanem azért, mert az embereknek 

nincsen pénzük, mert minden fillér… Az egy rossz duma, hogy nem az emberekre hárítjuk a 
költséget. A bankok mit csináltak? Meg mit fognak csinálni a telefontársaságok? Gondolom, 
már mindenki megkapta a telefontársaságoktól az első papírt, hogy mennyivel fog többe 
kerülni a telefonálása. Én tehát ezeknek a beszédeknek gyakorlatilag nagyon örülök, ez hozta 
azt, hogy a kormánypárt támogatottsága a béka alatt van. Mondhatnám azt, hogy örülök, de 
nem örülök, mert az a baj, hogy… Ez egy kommunikátorok által jól megírt panelszöveg, 
holnap, gondolom, a költségvetési vitában mindenki ezt fogja elmondani, csak 
köszönőviszonyban sincs a magyar valósággal.  

A másik: még a legelején mondtam, hogy én nem követelem azt, hogy most legyen 
GOFR top-up, pedig az utolsó év van - de azért lehet, hogy majd előszedem azokat a 
mondásaidat, elnök úr, amelyeket te mondtál annak idején, csak azért, hogy szembesítsük már 
az embereket azzal, hogy hogyan változik az álláspont az ülésponttal együtt - , de itt most 
még lehetne egy utolsó ilyen sanszot adni az ágazatnak. Én egyedül a tejágazatra mondtam 
azt, hogy elég nagy bajban van. Farkas Sanyi nagyon dicsérte ezt a költségvetést, de biztos 
neki is jól jönne, ha kapna még plusz 4 forintot, és lehet, hogy még a 4-et sem kapja meg, ami 
az idén volt, mert most már csak hetven-egynéhány forintért veszik a tejet.  

Csak úgy szeretném ezt mondani annak, aki olyan nagyon-nagyon optimistán látja az 
ágazatnak a jövőjét meg a helyzetét, hogy az idén nem lesz GDP hozzáadott érték az 
ágazatból, és akkor sem lenne, ha a tavalyi rekordévet produkálnánk, akkor nulla lenne a 
bázis, de annak a kétharmada lesz nagyjából a bevételünk sok egyéb oknál fogva. És azt nem 
is lehet várni, hogy egy ekkora ágazat húzza majd a magyar GDP-t, az egy külön szerencse 
volt, hogy tavaly így sikerült. 

Azt gondolom, hogy a költségvetést - persze nyilván lehet azt mondani, hogy az 
ellenzéknek az a dolga, hogy kritizálja, a kormánypártnak meg az, hogy védje - lehetne egy 
kicsit más filozófiával csinálni, és én azt is látom, hogy a minisztériumra most nagyon sok 
feladatot lőcsöltünk hirtelen. Arról persze nem beszéltünk, hogy mi lesz a magánerdősökkel, 
akiknek aztán az égvilágon mindent megígért mindenki, és egy elég komoly foglalkoztatási 
lehetőség van benne, amit szerintem elvesztünk ezáltal, a többit meg majd meglátjuk. 
Mindenesetre azért azt gondolom én, hogy ez a költségvetés nem fog megérni két hónapot 
sem, ezt én most majdnem biztosra mondom, és ugyan Gézával szoktunk vitatkozni, de abban 
egyetértek vele, hogy azért az a 2-300 milliárd forint, ami most túlságosan is vissza lett fogva 
ebben a költségvetésben, biztosan nagyon fog hiányozni, és bele is fogják rakni, mert 
különben nem lesz majd a közalkalmazottaknak fizetés meg sok minden, vagy ha lesz is, 
akkor is csökkentve. Egyébként minden teljesen rendben van, Hawaii van, örülünk neki 
nagyon, de igen sok a magas labda. Az meg, hogy ki mit mutyizik meg hogyan…, el kell 
olvasni az újságokat, aztán, azt gondolom, ez egyértelmű. Egyértelműen mutatja ezt, hogy a 
pesti ügyvéd hogyan szerzi meg a bakonyi földterületeket, ez mai hír - igaz, vissza is adta 
gyorsan, nehogy nyilvánosságra kelljen hozni a pályázatát. Ez a probléma a dologgal, és ez 
lesz a probléma az osztatlannál is, nekem az a véleményem. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Pócs János! 
 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Én 

semmilyen kommunikációt nem olvastam, tehát engedjék meg nekem, hogy a saját 
gondolataimat mondjam el - a volt államtitkár úr felhívta a figyelmet arra, hogy valószínűleg 
mindenki egy kommunikációt fúj. Az államtitkár úr is jelezte, hogy az ellenzéknek az a dolga, 
hogy mondjon valamit, amibe bele lehet kötni. Ez elég egyértelműen átjön akár az LMP 
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részéről, akár az MSZP részéről, amit szeretnék kifejezetten kiemelni. Az MSZP részéről 
szerintem kifejezetten hamis, az LMP részéről valahol talán érthetők az ilyen megjegyzések, 
hogy kudarcos költségvetés, meg csak a megszorításról szól, hiszen ha valaki csak 
számítógépről ismeri a mezőgazdaságot, akkor nem csoda, hogyha mélyebb ismeretekkel nem 
rendelkezik. (Szabó Rebeka: Már vártam ezt a megjegyzést! Kicsit csalódott lettem volna, ha 
nem hangzik el!) Hogyha a gazdákkal nem beszél (Szabó Rebeka: Nem, sosem!), akkor 
elhisszük, hogy a Népszabadságra hallgat.  

Azt gondolom, ahhoz, amit az elnök úr elmondott, sok mindent hozzátenni nem lehet, 
még hogyha az államtitkár úr meg az ellenzéki képviselők úgy gondolják is, hogy a határba 
nem hallatszik ki a harangszó, ezért mindenféle tücsköt-bogarat kiabálni kell, mint a 23 millió 
románt annak idején, még hogyha nem is a mezőgazdaságra vonatkozott. Azért egy dolgot 
higgyenek el, tisztelt képviselőtársaim: ahogy az elnök úr is elmondta, mindenféle sajtó- meg 
egyéb híresztelésekkel és a vádaskodásokkal szemben az a tény, hogy a mezőgazdaságban sok 
mindenen túl, mert sok minden kellett hozzá, időjárás, piac, sok minden, de amilyen 
bevételhez az elmúlt két év alatt jutottak a gazdák a mezőgazdaságból, arra eddig nem volt 
példa. És az időjáráson meg a sok mindenen túl biztosan kellett hozzá a kormány munkája, az 
a kormányzati politika, amely a piacszabályozástól kezdve a multik féken tartásáról szólt.  

Én úgy gondolom, lehet az NFA-t akárhogy bírálni, meg lehet pénzeket megvonni 
tőle, meg nem adni neki, de egy dolgot, úgy gondolom, tudomásul kellene venni: akár kicsik, 
akár nagyok, akár ismerősök vagy nem ismerősök, a magyar cégek Magyarországon magyar 
földet művelnek, magyar embereknek adnak munkát, meg Magyarországon fizetnek adókat. 
És szeretném emlékeztetni az államtitkár urat arra az időszakra, amikor önök gazdálkodtak 
vagy garázdálkodtak, akkor 5 ezer hektáros méretarányban külföldiek művelték a földeket. 
(Sáringer-Kenyeres Tamás: Zalaegerszeg!) Csak egy személyes példát ha szabad mondanom, 
mert én Zalaegerszeget nem ismerem: Hevesen egy angol cég 5 ezer hektárt művelt, 25 évre 
kötött szerződéseket, állami… (Gőgös Zoltán: Az nem lehet!) De, ez az önök idejében történt! 
(Gőgös Zoltán: 25 évre nem lehetett, kizárt!) Állami támogatásból ilyen gumitalpas meg 
lánctalpas kombájnokat vett, amit egy nyáron használtak, utána elvitték Angliába, és eladták, 
de ez a cég élt, virult, tönkretette a környezetében az összes gazdát, és a Fidesz-kormány 
intézkedésének köszönhetően most hál’ istennek börtönben van. Ha nem lett volna 
kormányváltás, akkor már nem 5 ezer hektáron gazdálkodna, hanem sokkal többet tett volna 
tönkre. 

Hogy önök milyen pénzösszeggel szeretnének gazdálkodni… Szerintem fontos dolog, 
hogy pénzt nemcsak pénzzel lehet keresni, hanem szemlélettel is, és néha a szemléletváltás 
az, ami nem kerül semmibe, de sok pénzt lehet vele keresni - bár értjük, hogy van, aki csak 
pénzben gondolkodik, de tudjuk, hogy aki mindenre csak pénzért képes, az pénzért bármire 
képes. Annak idején olyan támogatásokat fordítottak önök a mezőgazdaságra, hogy nulla 
forinttal lehetett tárolókat építeni, olyan tárolókat, amelyek a településeken, a térségekben 
olyan integrációt folytattak, hogy a gazdákat teljesen tönkretették. A gazdák kénytelenek 
voltak az integráción keresztül ezekbe a tárolókba beszállítani 1200, 1800 forintért a 
terményeket, pár hónap múlva az ismerősök meg a barátok, akik ezeket a tárolókat nulla 
forint kezdőrészlettel meg tudták építeni, háromszor annyiért adták el. Ezért tartunk ott, hogy 
a mezőgazdaságból élő emberek nem a moratóriumban reménykedtek a kormányváltás előtt, 
hanem abban, hogy legyen valaki, aki megszabadítja őket a nyűgtől, mert az önök működése 
alatt a föld, a földművelés nekik csak nyűgöt jelentett, mert olyan gazdaságpolitikát építettek 
fel, és olyan költségvetésre rendezkedtek be, hogy a gazdák felé a húzd meg, ereszd meg 
politikát gyakorolták: tönkre ne menj, éhen ne halj, de nehogy már fejlődj, és konkurenciája 
legyél a nagyoknak! Úgy gondolom, hogy ez az óriási szemléletkülönbség van a mostani 
költségvetés és az önök költségvetése között, ami nem csak pénzben mérhető. Köszönöm a 
szót, elnök úr. (Gőgös Zoltán: Ezt a sok mindent el is hiszed?!) 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem 

jelentkezik.) Ha nincs, akkor most megadom a lehetőséget az előterjesztőknek, hogy a 
felmerült gondolatokra és kérdésekre válaszoljanak.  

 

Dr. K őrösmezei Csaba (Nemzetgazdasági Minisztérium) válaszai, reflexiói 

DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Akkor egy kicsit visszakanyarodva a napirendi pont témájához röviden reagálnék az Állami 
Számvevőszék észrevételeire. Az illetően, hogy mely előirányzatban milyen arányban 
megalapozott, részben megalapozott vagy nem megalapozott, örömmel látjuk, hogy jobb 
arányban értékelte most, a ’13-as költségvetést, mint egy évvel ezelőtt a ’12-es költségvetést, 
tehát nagyobb arányút minősített megalapozottnak, ugyanakkor azt is látjuk, hogy a korábbi 
minősítéssel együtt viszont az ez évi előirányzatok folyamatosan teljesülnek. A 
megalapozatlanság mögött számos érthető ok szerepel, hogy mondjuk egy egyszerű példát 
mondjak - ez nem az agrárium területe -: teljesen megalapozatlannak minősítette az Állami 
Számvevőszék a szociálpolitikai menetdíjkedvezmény, leánykori nevén a fogyasztói 
árkiegészítés tételét, tehette ezt azért, hiszen az Országgyűlés már elfogadta a vonatkozó 
szaktörvény módosítását július 1-jétől, viszont az Állami Számvevőszék véleményének 
kialakítása pillanatában még valóban nem volt elfogadva a szükséges végrehajtási 
kormányrendelet, ez tehát mondható volt megalapozatlannak. Ilyeténképpen egy 93 milliárdos 
tétel került a nem megalapozottak közé. Azóta a kormány elfogadta a szükséges 
kormányrendeletet.  

Hasonló módon kerülnek sorban elfogadásra a szükséges jogszabályok, az pedig egy 
módszertani különbség, hogy például az Állami Számvevőszék az egész személyi 
jövedelemadót egy az egyben szintén a megalapozatlan tételek közé tette át. Nyilvánvalóan 
vannak különböző jellegű kockázatok ezzel a bevételi előirányzattal kapcsolatban, de a teljes 
1540 milliárdos tételt teljesen megalapozatlannak mondani egy módszertani kérdés, mi 
nyilván másképp tekintünk erre, legfeljebb egy része lehet megalapozatlan.  

Varga képviselő úr részéről kérdésként hangzott el a 2,2 százalék. Ez az uniós 
államháztartási elszámolási statisztika szerint 2,2, a miáltalunk most tárgyalt költségvetési 
tervezet, amely pénzforgalmi szemléletű, tehát az egyszerű kiadások és bevételek 
különbözete, az 2,4 százalék. Hogy miért kell, ahogy tetszett fogalmazni, erőltetni ezt, az 
azért van, mert tényleg elég rossz az örökségünk az ilyen területen, és ezen javítanunk kell.  

Szintén tetszett mondani, hogy nem lehet visszafizetni ezeket a hiteleket. Ez így igaz, 
ha máról holnapra nézzük, ezért mindig ezeknek a trendje, az irányvonala, az alakulása az, 
ami érdekes. Vagyis nekünk azt kell tudnunk felmutatni, hogy Magyarország javítani fog ezen 
a helyzeten. Mindig gondot okoz nekünk, amikor a költségvetési tervezetet összeállítjuk, hogy 
vajon mennyi információt zsúfoljunk bele, mert ha túl sok mindent teszünk bele, akkor 
böhömnagy kötetekkel jövünk ide önök elé, akkor azért éri kritika, ha keveset, akkor meg azt 
hiányolják, ezért mindig próbálunk megfelelni ezeknek az elvárásoknak. Ennek megfelelően 
az általános indoklás mellékletei közé betettünk számos, az államháztartás főbb jellemzőit 
bemutató táblázatot. Hadd szabadjon javasolnom: a 174. oldalon van egy pénzforgalmi 
szemléletű, összevont áttekintő táblázat, ebben tetszenek látni, hogy korábban ez a bizonyos 
hiányunk magasabb volt, idén, 2012-ben ez 2,5 százalékos, és ez lesz jövőre 2,4 százalékos. 
Csak megjegyzem, hogy tavaly, 2011-ben ez 2,8 százalékos volt. Ez az a tendencia, amelyet 
nekünk hitelesen fel kell tudnunk mutatni, és bizonyítanunk kell, hogy tartjuk. Hogy hogyan 
lesz a 2,4 százalékos pénzforgalmi hiányból 2,2 százalékos eredményszemléletű hiány, arra is 
igyekeztünk magyarázatot adni. Kérem szépen, hogy tessenek majd felütni a 233. oldalt, ott 
egy külön fejezetet illesztettünk be, hogy hogyan alakul a hazai és az uniós elszámolás 
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különbözete. Ott egy összefoglaló táblázatban külön is bemutattuk a 2,4 és a 2,2 közötti 
különbözetet, de a válasz tartalmi lényege az, amit elmondtam, hogy az irányt kell tudnunk 
hitelesen felmutatni, hogy ahogy sikerült ezt az adóssághegyet felhalmozni évek alatt, 
törekedni fogunk ennek a leépítésére.  

A Gőgös képviselő úr által elmondottak sokkal inkább a részletes vitához tartoznak, 
tehát nem a napirendi ponthoz (Gőgös Zoltán: Mondtam is.), ugyanakkor egy dologra mégis 
reagálnék, és ez megint az a részünkről, hogy hogyan szerkesztjük a javaslatunkat, mit 
teszünk bele, mint nem teszünk bele. Szintén az általános indoklás mellékletében igyekeztünk 
egy bontást adni a különböző uniós támogatási programokról, tehát Gőgös képviselő úr 
figyelmét a 219. oldalra hívnám fel, ahol tételesen, jogcímenként bontva bemutatjuk az 
ÚMVP-programokat. Ott meg tetszik találni ezt a tejágazat átalakítását kísérő állatjóléti 
támogatást. (Gőgös Zoltán: Nem arról van szó.) Nem arról, jó… (Gőgös Zoltán: A top-upról 
beszéltem.) Annak is vannak… (Gőgös Zoltán: Mert az benne van a folyóban, de nincs 
nevesítve, nem is volt korábban soha, bocsánat!)  

 
ELNÖK: Ez így volt őszinte.  
 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó, köszönöm.  
Többek részéről elhangzott a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának a támogatási igénye. 

Ezeket a megjegyzéseket, általános javaslatokat köszönettel vettük, figyelni fogjuk. Nyilván 
hogyha konkrét javaslatot is kapunk rá, akkor ezeket meg fogjuk fontolni, hogy ez rendezhető 
legyen, de ez tipikusan a részletes vita kérdése.  

Láttam, hogy szétosztásra került ez a táblázat, amelyből az elején jellemeztem az 
agrárköltségvetés helyzetét, illetve többen, Farkas képviselő úr is, illetve az elnök úr is tett rá 
megjegyzést. Ezzel kapcsolatban azt szeretném hangsúlyozni, hogy ebben a táblázatban a 
klasszikus agrártámogatásnak mondható tételeket gyűjtöttük össze, tehát ez a táblázat nem 
tartalmaz a költségvetésben benne lévő számos további tételt, például agrárszakmai célokat. 
Szó esett itt például az osztatlan földtulajdon kiméréséről, ez a tétel sincs ebben benne, mert 
ez nem klasszikus agrártámogatásnak mondható kérdés. Ugyanígy nincs benne az 
agrárintézmények költségvetése ebben a 755 milliárdban, tehát az mind e felett értendő.  

Köszönöm szépen a figyelmüket.  
 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e további kérdés, észrevétel. (Senki 
nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor szavazni fogunk az előterjesztésről. Kérdezem, 
hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a most benyújtott, Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános vitára alkalmas. Aki igen, az kézfeltartással 
jelezze ezt! (Szavazás.) Ki az, aki nemmel szavaz ez esetben? (Szavazás.) Ez 5 nem, ha jól 
látom. Bizottságunk általános vitára alkalmasnak találta az előterjesztést.  

A költségvetésnél különleges a bizottsági vélemény képviselete, mert nem a 
szakbizottságok tagjai mondják azt el, hanem egy általunk megfogalmazott, összegző 
vélemény kerül a számvevőszéki bizottsághoz, ők összefoglalják az egyes szakbizottságok 
által kialakított véleményeket, és a számvevőszéki bizottság többségi és kisebbségi 
véleményét elmondó előadó fogja így elmondani a mi véleményünket is. Úgyhogy itt külön 
ez irányú feladatunk nincsen.  

Az első napirendi pontot lezárom, köszönöm szépen az előterjesztőknek, az Állami 
Számvevőszék és a Vidékfejlesztési Minisztérium munkatársainak is a jelenlétet e 
témakörhöz. 
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A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló T/7672. 
számú törvényjavaslat 

Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása első helyen kijelölt bizottságként 

Rátérünk a második napirendi pontra, amely a vízgazdálkodásról szóló 
törvénytervezethez benyújtott kapcsolódó módosító indítványok megtárgyalását jelenti. 
Információnk szerint nincs kapcsolódó módosító indítvány, úgyhogy megköszönjük a 
főosztályvezető úr és kísérő kollégáinak a segítséget. A vízgazdálkodásról szóló 
törvényjavaslathoz tehát nincs kapcsolódó módosító indítvány, ezért ezt a napirendi pontot 
nem nyitom meg.  

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 
módosításáról szóló T/7673. számú törvényjavaslat 

Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

A harmadik napirendi pont, a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 
törvényjavaslat kapcsán sem tudunk kapcsolódó módosító indítványról, tehát ezt a napirendi 
pontot sem nyitom meg.  

A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 
T/7674. számú törvényjavaslat 

Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

A negyedik napirendi pont a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci 
szabályozásról szóló törvénytervezethez benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása. Más által benyújtott kapcsolódó módosító javaslatról nem tudunk, azonban 
előterjesztéssel szeretnék élni, hogy a bizottságunk nyújtson be kapcsolódó módosító 
indítványokat. Itt elvileg egy háromoldalas, összekapcsolt bizottsági módosító javaslat 
előterjesztéséről van szó, kérem szépen, hogy képviselőtársaim is keressék elő az indítványt, 
amelynek a fő része „A törvényjavaslat 7. §-a a következők szerint módosul..” mondattal 
kezdődik. Köszöntöm a Vidékfejlesztési Minisztérium képviselőjét. Kérdezem, hogy ismert-e 
a tárca előtt ez a módosító javaslat, amelyről azért szeretném megkérdezni a véleményét, 
mielőtt megtárgyaljuk.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök 

úr, igen, és támogatjuk a módosító javaslat benyújtását. Gyakorlatilag eljárási szabályokat 
tartalmaz, a szakmaközi megállapodások versenyjogi szempontból történő előzetes 
jóváhagyásának a folyamatát részletezi, hogy hogyan működik együtt a miniszter, illetve a 
Gazdasági Versenyhivatal, a két hatóság hatáskörét határolja el egymástól, és eljárási 
határidőket, illetve szabályokat tartalmaz. Támogatjuk a benyújtását.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés, észrevétel. 

(Jelzésre:) Igen, Szabó Rebeka! 
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Nekem egy kérdésem volna, és elnézést, hogyha esetleg 

tájékozatlan vagyok, és ezért kérdezek ilyet. Itt van előttünk ez a módosító javaslat. Én most 
megnéztem a parlament honlapján, ott ez még nem található meg elektronikusan, legalábbis 
azt hiszem, hogy nincs ott, mert a bizottságunk részéről még csak egy módosító javaslat van, 
amelyet a legutóbbi ülésen tárgyaltunk. Az előbb a kormány képviselője azt mondta, hogy 
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számára ismert ez a szöveg. Én csak azt szeretném megkérdezni, mert ezek szerint nem ebben 
a percben készült el, hogy akkor az ellenzéki képviselők számára tulajdonképpen miért nem 
lehetnek ezek a módosítók ismertek a bizottsági ülés előtt. Vagy nem lehet egy megoldást 
találni esetleg arra, hogy mi is megismerjük? Mert így viszonylag nehéz ezekről bármiféle 
véleményt mondani. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Amint benyújtásra kerül valaki által egy módosító indítvány, onnantól kerül 

fel az elektronikus nyilvántartásba. Ez az indítvány még nincs benyújtva senki által, 
bizottságunk most fogja benyújtani, ha úgy dönt, és utána néhány percen belül, azt gondolom, 
meg is fog ott jelenni. Ez semmivel sem különbözik attól, mint amikor egyéni képviselő 
módosító indítványt nyújt be, a benyújtás után megjelenik.  

Nem kérdéses, hogy amikor a törvény vitájának az utolsó szakaszánál tartunk - most 
nagyjából itt tartunk a részletes vita lezártával -, akkor megpróbáljuk azokat a néha technikai, 
néha írásbeli hiányosságokat kiküszöbölni, amelyekkel nem szeretnénk az önök által is sokat 
kritizált és általunk is kerülendőnek tartott koherenciazavart kiküszöbölő és minden egyéb 
típusú módosító indítványt beadni. Ezért ilyenkor az előterjesztővel egy szoros konzultáció 
kezdődik, hogy milyen, az utolsó körben még indokolt módosítást lenne célszerű 
megfogalmazni, hogy elkerüljük a zárószavazáshoz benyújtandó módosító indítványok sorsát. 
Ez ilyenkor kerül a bizottság elé. A konzultáció természetesen ez esetben is megtörtént jogi 
aspektusból, és ennél hamarabb nem tudjuk a képviselők elé hozni, mint amikor úgy látjuk, 
hogy végső fázisába került egy benyújtandó módosító indítvány.  

(Jelzésre:) Szabó Rebekának adok szót.  
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm szépen, és ez mindenképpen méltánylandó. Én 

csak arra próbáltam utalni, hogy esetleg amennyiben lehetőség van rá, és már készen van a 
bizottsági ülés előtt néhány órával, akkor a bizottsági ülés meghívójához esetleg mellékelni 
lehetne, és akkor meg tudnánk nézni - csak a jövőre nézve. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Igen, mondhatnám azt, hogy ez egy méltányolható kérés - magunk is több 

ciklusban voltunk ellenzéki képviselők -, de tessék elképzelni azt a szituációt, hogy miközben 
én itt az ülést vezetem a költségvetés vitája kapcsán, és majd lesz még más napirendi pontunk 
is, ahol lesz esetleg bizottsági módosító, és néhány szövegezési pontosítás még ez idő alatt is 
érkezik jogi szempontból megfelelően megfogalmazva hozzáértő személyek részéről (Szabó 
Rebeka: Aha!), hogy még azt az egy betűt, egy szót, s a többi, tehát úgy lenne helyes, hogyha 
beérkezne. Nagyon nehéz tehát időnként ezt a kérést teljesíteni.  

Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor szavazunk 
róla. Kérdezem, hogy a bizottság egyetért-e azzal, hogy az imént ismertetett előterjesztést 
módosító indítványt a bizottság a saját neve alatt beadja. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Ez biztosan többség, a bizottságunk úgy döntött, hogy beadja ezt a 
módosító indítványt.  

Más indítványról nem tudok, köszönöm szépen, ezzel a negyedik napirendi pont 
tárgyalását is lezárom. 

A hulladékokról szóló T/5538. számú törvényjavaslat 

A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása 

Most következik egy felfüggesztett törvénytervezethez, a hulladékról szóló 
törvénytervezethez benyújtott, a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatása. Köszöntöm a Vidékfejlesztési Minisztérium képviseletében itt helyet foglaló 
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előadókat. Nekem négy nevet is felsoroltak itt, hogy kik képviselik a tárca álláspontját a 
bizottságunk munkájában: dr. Rácz András helyettes államtitkár úr  

 
DR. RÁCZ ANDRÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Jó napot kívánok! Én vagyok 

az. Köszöntöm a bizottságot.  
 
ELNÖK: Személyesen itt van, köszöntjük. Nem tudom, segítő kollégáját ha 

bemutatná! 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Dr. Szőgyényi-Kovács 

Szabolcs jogi referens, hulladékgazdálkodási osztály.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, az ő neve is feltüntetésre került.  
Az ajánlástervezet szerint haladunk, de ebben az esetben csak a bizottságunkat érintő 

témakörökben érkezett módosító indítványokat szeretnénk megtárgyalni. Erről a titkárságunk 
készített egy kigyűjtést, nem tudom, hogy képviselőtársaimnak megvan-e ez a táblázat. 
(Bólogatások.) Kérdezem, hogy a tárca képviselőinek is megvan-e ez a táblázat. (Dr. Rácz 
András bólogat.) Akkor rendben - csak hogy egy zsoltárból énekeljünk, és ez a lehetőség 
most így megadódott.  

Az 1. ponttal kezdünk, amely Fejér Andor és képviselőtársai indítványa. A tárca vagy 
a kormány álláspontját kérdezem - nem tudom, majd tessék utalni erre -, hogy mi a 
véleményünk az indítványról.  

 
DR. RÁCZ ANDRÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! A múlt 

héten döntött a kormány, tehát kormányálláspontot fogok képviselni.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az 1. módosító indítványról kérdezem akkor a kormány 

álláspontját.  
 
DR. RÁCZ ANDRÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatja a kormány. Ha 

megengedi az elnök úr - bár nem kívánnám szaporítani a szót -, egy mondatot hadd mondjak 
arról, hogy ez a 104-es módosító, amelyet négy képviselő jegyez, többször elő fog kerülni 
abban a kottában is, amelyet most kézhez kaptunk. Azt szeretném erről elmondani, hogy az 
indítvány 90 százalékban használható és általunk is elfogadható javaslatokat tartalmaz, de 
körülbelül 60 pontból áll, 60 különböző módosító van egy módosító javaslatba pakolva, és 
mivel egy igent vagy egy nemet tudott mondani a kormány, bár 90 százalékban elfogadható, 
10 százalékban nem, a 10 százalék nem miatt az egészre nemet kellett mondani - tudjuk, hogy 
ha a karbantartás csak 90 százalékos a repülőgépen, akkor nem kap felszállási engedélyt. Ha 
szükséges, én darabonként el tudom mondani, hogy támogatjuk-e az adott részét a globális 
nem ellenére, és akkor kapcsolódó módosítót kérnénk esetleg megfontolni, hogy akár ezek a 
képviselők, akár más képviselő behozzák. Köszönöm szépen. 

Az 1. pontra tehát nem a kormány álláspontja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztő képviselők nem a bizottságunk tagjai, és, 

gondolom, a Fenntartható fejlődés bizottsága ülésén ugyanezt az álláspontot képviselték (Dr. 
Rácz András bólint.), úgyhogy bízom abban, hogy az itt benyújtóként szereplő öt képviselő 
tudja a feladatát, magyarul kapcsolódó módosító indítványokkal tisztázza és szétbontja a 
befogadható és nem befogadható kérdések sorát, és akkor így tovább tud gördülni a 
javaslatunk.  
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Az 1. pontot tehát nem támogatja a kormány. Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem 
jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, ez kisebbség, 
egyharmadot sem kapott. 

A 2. indítvány Kepli Lajos javaslata. Mi a kormány álláspontja? 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) 1 támogatója van, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 3. indítvány Fejér Andor és képviselőtársai javaslata. Mi a kormány álláspontja?  
 
DR. RÁCZ ANDRÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) 1, kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 4. indítvány Bödecs Barna javaslata. Mi a kormány álláspontja? 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, egyharmadot sem kapott, bizottságunk nem támogatja. 
Az 5. indítványt Fejér Andor nyújtotta be képviselőtársaival. Mi a kormány 

álláspontja?  
 
DR. RÁCZ ANDRÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott.  
A 9. indítványhoz érkezünk, amely Szilágyi László javaslata. Mi a kormány 

álláspontja? 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) 1 támogató van, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 10. indítvány Szili Katalin javaslata. Mi a kormány álláspontja?  
 
DR. RÁCZ ANDRÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) 1 támogató, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 15. indítványhoz érkeztünk, szintén Szilágyi László az indítványtevő. Mi a kormány 

álláspontja?  
 
DR. RÁCZ ANDRÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) 1 támogató, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 31. indítványhoz érkezünk, amely Szilágyi László javaslata. Mi a kormány 

álláspontja?  
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DR. RÁCZ ANDRÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) 1 támogató, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 36. indítvány Szedlák Attila javaslata. Mi a kormány álláspontja?  
 
DR. RÁCZ ANDRÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 
A 37. indítvány Fejér Andor és képviselőtársai javaslata. Mi a kormány álláspontja?  
 
DR. RÁCZ ANDRÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott.  
A 38. indítvány Szalay Ferenc és képviselőtársa javaslata. Mi a kormány álláspontja?  
 
DR. RÁCZ ANDRÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatja a kormány.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott.  
Kérem, hogy a 111. indítványhoz lapozzunk, amely Szalay Ferenc és képviselőtársai 

javaslata. Mi a kormány álláspontja?  
 
DR. RÁCZ ANDRÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatja a kormány.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) 1 szavazat, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 113. indítvány Nagy Csaba javaslata. Mi a kormány álláspontja?  
 
DR. RÁCZ ANDRÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) 1 támogatója van, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 134. indítványhoz érkezünk, amely Fejér Andor és képviselőtársai javaslata. Mi a 

kormány álláspontja?  
 
DR. RÁCZ ANDRÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 támogatója van, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 157. indítvány következik, Aradszki képviselőtársunk nyújtotta be a javaslatot. Mi a 

kormány álláspontja?  
 
DR. RÁCZ ANDRÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tájékoztatom az elnök urat, 

hogy Aradszki képviselő úr az előző bizottsági ülésen visszavonta ezt a javaslatát - ezt 
hivatalosan még nyilván nem tudja a bizottság. Egyébként nem támogattuk.  
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ELNÖK: Értem, de ennek ellenére kénytelen vagyok szavazásra feltenni a kérdést. Ki 
az, aki támogatja? (Szavazás.) 1 támogatója van, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.  

A 164. indítványhoz érkezünk, ez Fejér Andor és képviselőtársai javaslata. Mi a 
kormány álláspontja?  

 
DR. RÁCZ ANDRÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott.  
A 169. indítvány a következő, amelyet Szalay Ferenc nyújtott be képviselőtársaival. 

Mi a kormány álláspontja?  
 
DR. RÁCZ ANDRÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) 1 támogatója van, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 170. indítvány következik. Mi a kormány álláspontja?  
 
DR. RÁCZ ANDRÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) 1 támogatója van, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 175. indítványhoz érkezünk, ez Fejér Andor és képviselőtársai javaslata. Mi a 

kormány álláspontja?  
 
DR. RÁCZ ANDRÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt elnök úr, ha megenged 

egy mondatot! 
 
ELNÖK: Igen. 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A további ajánlási pontok 

egyetlenegy dologra, a törvény mellékletében szereplő hulladéklerakási járulékra 
vonatkoznak. Itt szeretném jelezni, hogy különböző javaslatok szerepelnek ezek mögött a 
számok mögött, és itt is jelzem, hogy az a táblázat, amely a törvényjavaslatban szerepel, már 
idejétmúlt, hiszen 2012-ben indítaná a járulék bevezetését, és mos már 2013. január 1-jén lép 
hatályba a jogszabály, ezt tehát mindenképpen meg kell változtatni. Itt tehát várjuk a 
kapcsolódó módosítót. Időben, térben el tudjuk húzni ezeket az összegeket, tehát ami a 104-
esben van, amire generális nemet mondtunk az első hozzászólásomban elmondottak alapján, 
azt el tudjuk fogadni, hogy 2013-ban 3 ezer, 2014-ben 6 ezer, 2015-ben 9 ezer, ’16-ban pedig 
12 ezer legyen a lerakási járulék mértéke, ezt előre jelzem. Más javaslatok is tartalmazzák 
ugyanezeket a számokat, amire most nemet mondtunk, de a csomagban szerepelt, és arra egy 
nemet tudtunk mondani, támogatjuk azonban, hogy ez megváltoztatásra kerüljön kapcsolódó 
módosítóval. Köszönöm.  

Ezt a pontot tehát nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Ha jól értem, akkor a 175-től a 180. pontig terjedő indítványok, amelyek 

mindegyike a hulladéklerakási járulék mértékével foglalkozik, ebben a formában nincsenek 
támogatva. 

 
DR. RÁCZ ANDRÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen, egyiket sem támogatjuk.  
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ELNÖK: Köszönöm. A bizottságtól kérdezem, hogy szavazhatunk-e együttesen 

ezekről a javaslatokról, elfogadjuk-e ezt. (Szavazás.) Igen, együttesen fogunk szavazni.  
Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. A 175-től a 180-ig terjedő, 

díjtáblázatokat módosító indítványokkal kapcsolatosan - amelyek egyikét sem támogatja a 
kormány - kérdezem, hogy ki támogatja ezeket… (Jelzésre:) Sáringer-Kenyeres Tamásnak 
adok szót. 

 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm szépen. Van itt egy táblázat. 

Az eredeti hogy néz ki? Az 2012 nélküli, vagy nem lesz módosító? 
 
ELNÖK: Nem, az eredetit lehet látni, amelyik vastag… Szóval… 
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): De abban benne van a 2012-es, amire 

azt mondtuk, hogy az már nem aktuális. 
 
ELNÖK: Azért nem aktuális, mert ez még tavaly indult volna el és lett volna 

bevezetve, tehát ez a táblázat 100 százalékosan nem jó, ilyet törvénybe nem foglalhatunk 
bele, mert már élő év van. Ezért mindegyik táblázat annulálva lesz, és majd jön egy, amely 
2013-tól kezdődően fog értékeket tartalmazni.  

 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Oké, tehát jön majd egy új.  
 
ELNÖK: Így van, az a kapcsolódó módosító indítványokkal fog majd bekerülni, ha jól 

értettem. 
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Jó, köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Van-e olyan, aki támogatja a táblázatokat? (Szavazás.) Nincs ilyen, akkor a 

bizottságunk a 175-től a 180-ig terjedő indítványok egyikét sem támogatta.  
Én nem látok olyan indítványt, amelyről bizottságunknak még döntenie kellene. 

Kérdezem a tárca képviselőit, hogy tudnak-e olyan indítványról, amelyről még döntenünk 
kellene.  

 
DR. RÁCZ ANDRÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem tudunk.  
 
ELNÖK: Mi sem tudunk ilyenről. Akkor, köszönöm szépen, a napirendi pont 

tárgyalását lezárom. 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Mi is köszönjük, és jó munkát 

kívánunk a bizottságnak a továbbiakban! 
 
ELNÖK: Köszönjük.  

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló T/7772. 
számú törvényjavaslat (Általános vita) 

Áttérünk a 6. napirendi pontra, ez az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek 
tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító 
módosításáról szóló törvényjavaslatról fogunk most vitatkozni. Elnézést kell kérnünk, de 



35 

olyan mennyiségű jelenlétet előkészítő iratot kaptunk, hogy csak most tudom mondani, hogy 
a tárca képviseletében nekünk azt jelezték, hogy dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes 
államtitkár asszony (Dr. Magyariné dr. Nagy Edit jelzésére:), akit személyesen köszönthetek, 
és dr. Bodnár Bence osztályvezető úr, valamint esetlegesen Kálmán Gergely szakértő úr lesz 
még jelen. (Dr. Bodnár Bence és dr. Kálmán Gergely jelzésére:) Mindannyian jelen vannak 
az előrejelzésnek megfelelően, örülök, külön köszöntöm önöket. És akkor megkérem a tárca 
képviselőjét, hogy ismertesse ennek a törvénytervezetnek a lényegét.  

 

Dr. Magyariné dr. Nagy Edit (Belügyminisztérium) szóbeli kiegészítése 

DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): Köszönöm. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslat fő célja, hogy egy egységes szabályozás 
jöjjön létre a Magyarország területén működő azon szervezetek és személyek vonatkozásában, 
akik a rendvédelmi szerveken túlmenően rendészeti jellegű tevékenységet is ellátnak. Ennek 
során nyilvánvalóan az egységesítés arra törekszik, hogy a törvény felhatalmazása alapján 
ezen szervezetek, személyek alkalmazási feltételei, a szolgálati igazolvány, az 
azonosíthatóságukat biztosító jelvény, az intézkedések, a kényszerítő eszközök köre, 
képzésük és vizsgáztatásuk rendje, valamint az együttműködési megállapodásuk tartalma a 
többi szervezettel egységes képet mutasson. Pillanatnyilag 6 törvény tartalmaz szabályozást 
erre vonatkozóan, ezek ágazati törvények. Nyilvánvaló, hogy az ágazati törvények jellegének 
megfelelően az ezen személyekre, szervezetekre vonatkozó szabályozás megmarad az ágazati 
törvényekben, csak az általam kiemelt kérdésekben tartalmaz a törvény rájuk vonatkozóan 
egységes szabályozást.  

Tartalmazza továbbá a törvényjavaslat az iskolakerüléssel kapcsolatos szabályozást, 
amikor a rendőr lehetőséget kap arra, hogy a 14 év alatti tanulót, amennyiben felnőtt kísérete 
nélkül közterületen tartózkodik, igazoltathassa, illetve megkérdezhesse tőle, mi az oka az 
oktatási intézménytől való távolmaradásának, és amennyiben nem tudja igazolni a távolléte 
okát, akkor az oktatási intézménybe bekísérhesse.  

A Nemzetvédelmi Szolgálattal kapcsolatban is tartalmaz a törvényjavaslat egy rtv.-
módosítást, amely a Nemzetvédelmi Szolgálat megbízhatósági vizsgálatát tovább 
kiterjesztené a kormányzati tisztviselők, ügykezelők és a helyettes államtitkárok 
vonatkozásában is.  

Az előterjesztés módosítaná továbbá a polgárőrségről szóló törvényt, ami lehetővé 
tenné, hogy megfelelő együttműködési megállapodás keretében a polgárőr szükség esetén a 
közforgalmi vasúti személyszállítási eszközökön is intézkedni tudjon.  

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira vonatkozó törvényt is módosítani 
javasolja a tervezet, itt a készenléti rendőrség átszervezésével kapcsolatban egy pontosításra 
kerülne sor.  

Kérem a tisztelt bizottságot, képviselő hölgyeket és urakat, hogy a törvényjavaslat 
általános vitára alkalmasságát támogatni szíveskedjenek. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Szabó Rebeka! 
 

Kérdések, hozzászólások 

SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm szépen a szót, és köszönöm a rövid 
tájékoztatást, bár azt hiszem, hogy nagyon sok lényeges pontra nem tért ki. Én először meg is 
lepődtem egyébként, hogy egy ilyen című törvényjavaslatot tárgyal a mi bizottságunk, aztán 
ahogy belelapoztam, rögtön megértettem ezt, hiszen ez a törvényjavaslat kiterjed számos 
olyan személyre, természetvédelmi őrre, az erdővédelmi szolgálat tagjára, erdészeti 
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szakszemélyzetre, vadászra, halászra - nem sorolok fel mindenkit -, akik miatt a mi 
bizottságunk hatáskörébe tagolódik a javaslat. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ezeknek a 
személyeknek vagy ezeknek a szerepeknek az összemosása semmiképpen nem szerencsés, és 
én szeretném akkor itt megkérdezni az előterjesztőket, hogy mennyire sikerült figyelembe 
venni a Vidékfejlesztési Minisztérium szakembereinek a szakmai véleményét, vagy hogyan 
történt ez, mert ez egy BM-előterjesztés. Kérdezem tehát, hogy hogyan történt a 
kommunikáció a két minisztérium között ebben a témában, mert azt gondolom, hogy itt 
nagyon fontos szakmai szempontokat kell figyelembe venni.  

Egyébként ha csak a VM hatáskörén belüli pozíciókat nézem, akkor mondjuk egy 
természetvédelmi őr szerepe és jogosultságai is nagymértékben eltérnek adott esetben egy 
halászati őrétől vagy egy hivatásos vadászatétól, hiszen a természetvédelmi őr hatósági 
személy, és kormánytisztviselőnek számít, a vadász pedig adott esetben egy vadásztársaság 
alkalmazottja. Szerintem tehát ezek egészen más kategóriák, és éppen ezért más szabályok 
kell hogy vonatkozzanak rájuk.  

Amit én így első ránézésre láttam, az az, hogy ez a törvényjavaslat lényegesen szűkíti 
a természetvédelmi őrszolgálat tagjainak az intézkedési jogosultságait, és nagyon megnehezíti 
az egyébként kis létszámú szolgálat működését, a működést rendőrségi ellenőrzés alá vonja. 
Ha esetleg ezt a részt jobban ki tudnák nekünk fejteni, hogy ezt mi indokolja, és hogyan látják 
önök akkor a jövőben a természetvédelmi őrszolgálat szerepét, illetve annak a működési 
feltételeit.  

Ezek miatt az aggályok miatt mi ezt a törvényjavaslatot nem tartjuk általános vitára 
alkalmasnak. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további kérdés, hozzászólás? (Senki nem jelentkezik.) 

Röviden én is szeretnék hozzászólni, ha addig az alelnök úr átvenné az ülésvezetést! 
 

(Az ülés vezetését Horváth István, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót az elnök úrnak.  
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm. Egy új és egy kibővített szerepkör lehetőségét 

rejti ez a törvényjavaslat mindazon fegyverviselési engedélyre jogosultak tekintetében, akik - 
úgy mondanám - a terepen végzik a munkájukat. Szabó Rebeka képviselőtársamnak 
valószínűleg azért merülhet fel kérdésként, hogy jó-e ez így, hogy összemosódnak 
szerepkörök - nem is tudom, talán így fogalmazta meg a kritikáját -, mert mi, akik itt néhány 
éve, néhány cikluson keresztül végigkísértük azt a jogalkotási környezetet, amelyben 
próbáltuk az egyes fegyverviselési engedéllyel rendelkező és különféle funkciókat ellátó 
személyek stabilitását megteremteni, mindig nagy dilemma előtt voltunk, hogy rendben van, 
hogy most már a természetvédelmi őrnek fegyverviselési engedélye van, rendben van, hogy a 
vadőrnek az van, rendben van, hogy az erdésznek is az van - és még sorolhatnék néhány, ilyen 
közfunkcióval bíró, fegyverviselési engedéllyel ellátott személyt -, de amikor a vidéki 
gazdálkodók érdekében szerettük volna, hogy hatékonyabb legyen mondjuk a falopás, a 
terménylopás és a nem kívánatos garázda bűncselekmények megfékezése, akkor sajnálatos 
módon mindig azt láttuk, hogy a rendőrségen kívül nincs más olyan szerv, hiába van 
fegyverviselési engedélye az előbb említett, különleges tevékenységet ellátó személyeknek, 
amely az igazoltatási jogtól a visszatartási jogosultságig, és még sorolhatnám, hogy milyen 
eszköz hiányzott, vagy éreztük, hogy ez így nincs rendben, mert ijesztgetni ijesztgetheti az 
éppen bűncselekményt elkövetőket, de úgy tűnik, hogy több hatásköre nincsen ezeknek a 
szerveknek.  
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Egy régi dilemma volt, hogy szabad-e ezt kiterjeszteni, esetleg intézkedési jogköröket 
adni ezen, amúgy is már fegyverviselésre jogosult személyeknek, és a Fidesz-frakció nagy 
dilemmája után döntöttünk így. Nem árulok el azzal titkot, hogy egy nagyon komoly 
frakcióülés volt, amelyen a belügyminiszter úr felsorakoztatta a pro és a kontra érveket, hogy 
hogyan szeretné a bűnüldözés különböző elemeit társszervek, személyek segítségével 
visszaszorítani, és mi akkor azt láttuk mezőgazdasági oldalról is, hogy azokat, akiket sérelem 
ért a magántulajdonukban, legyen az egy erdőtulajdonos vagy egy terménytulajdonos, az azt 
gondolja, hogy keményen legyünk szívesen fellépni ezen garázdálkodó személyekkel 
szemben, és bővítsük mindazok jogkörét, akik esetlegesen a rendőrhatósággal együttműködve 
segíthetnek ezen bűncselekmények visszaszorításában. A szándékunk ezzel a 
törvénytervezettel gyakorlatilag ez.  

Nem gondolnám, hogy itt valaki szerepkörének a visszaszorításáról is szó lehetne - 
talán a természetvédelmi őröket említette meg itt Szabó Rebeka képviselőtársunk -, az egyes 
ágazati törvényekben elég pontosan definiálva van, definiálva lett, hogy szolgálatuk közben 
mely fegyverviselésre jogosult személyeknek milyen területre szól a jogosítványuk, hol van a 
természetőr, hol van a vadőr, és még sorolhatnám. Én azt gondolom, hogy az a szakmai 
feladatkör most is elkülönülve, jól létezik, itt egy bűnüldözési, igazoltatási eljárási szabálykör 
felhatalmazása kerül megadásra ezen érintett személyek és szervek részére, amit végül is mi 
az előbb említett okok miatt támogatni szeretnénk. (Közbeszólás a kormánypárti sorokból: 
Így van!) Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Visszaadom az ülés vezetését az elnök úrnak.  
 

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Ódor Ferenc! 
 
DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Értve képviselőtársam, 

Szabó Rebeka gondolatait, hogy nagyon sok oldalról soroljuk fel, hogy kinek ad 
jogosítványokat és lehetőségeket ez a törvényjavaslat, de pontosan a felsorolásban, az 
értelmező rendelkezéseknél szerepeltetik, hogy a törvényben meghatározott feladataival 
összefüggő jogellenes cselekményen és illetékességi területen szabja meg az intézkedés 
lehetőségeit. Én tehát azt gondolom, hogy első alkalommal, amikor meghallottam, ez egy 
jogosnak tűnő felvetés volt, és nem is mondom, hogy ne gondolkodjunk ezen, ugyanakkor a 
törvény mindjárt a legelején szabályozza, hogy mire és hogy értik.  

Ahogy az elnök úr elmondta, annyi mindent próbáltunk vagy próbáltak a 
Mezőgazdasági bizottság tagjai, illetve a rendészettel foglalkozók is, hogy megvédjék az 
értékeket azok, akiknek ez elviekben a feladatuk lenne, csak az eszköztáruk sokkal kisebb 
volt, a lehetőségeikben folyamatosan ütköztek az - úgymond - elvárások, az eredményes 
munka végzése és a lehetőségeik. Ezért én ezt egy hasznos dolognak tartanám, főleg azoknak 
az embereknek a szemszögéből nézve, akik folyamatosan szembetalálkoztak ezekkel a 
jogellenes magatartásokkal, és ott volt az a problémájuk, hogy ki védje meg őket. Azt 
mondják, hogy védd meg az erődet, mert ha nem, akkor majd jön az erdészeti felügyelő, és 
előírja az újratelepítés, az erdőrendezés dolgát, amikor nem is ő vitte el a fát, hanem valakik 
elvitték onnan. De ugyanígy van a vad védelme a mezőőri szolgálatoknál.  

Vannak területei az országnak - nem tudom, hogy máshol hogyan van, amerre én élek, 
lakom, ott sajnos így van -, ahol azt mondják, hogy már nem érdemes bizonyos 
növénykultúrákat termeszteni, mert nem azok fogják learatni vagy begyűjteni a termést, akik 
elvetették. Valamilyen szinten ilyen értelemben tehát szükségeltetik, hogy legyen lehetősége 
azoknak az embereknek, akiket egyébként erre valamilyen szinten felhatalmaz a törvény, 
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hogy határozottan tudjanak fellépni, hogy meglegyen ennek a törvényi háttere. Ezt 
természetesen lehet majd néha zaklatásnak venni, de az is zaklatás, amiről nem írunk, nem 
hallunk, nem beszélnek, zaklatás, amikor a kukoricát, a krumplit, az értékeket elviszik, 
amikor egy településen belül, akár annak a belterületén teszik azokat a rongálásokat, amiket 
megtehetnek az emberek. Ezért én ezt egy helyes és jó dolognak tartom.  

Ha nem történnének olyan események, amelyek itt akár a vaddal, akár a közterülettel, 
akár a halászattal, az erdővédelemmel vagy a növényi kultúrákkal kapcsolatban felmerülnek, 
akkor minderre nem volna szükség. Az élet kényszeríti ki ezt valamilyen mértékben, mert az 
eddigi ráutaló magatartás kevés volt, most ennél határozottabban kell fellépni, és reményeink 
szerint ezt mind a két oldal meg fogja érteni, akikkel szemben fellépnek, azok is, és azok is, 
akik felléphetnek. Nagyon reméljük tehát, hogy nem lesznek ezen engedélynél nagyobb 
hatású fellépések, illetve túllépések az engedélyek kapcsán azoknak az személyeknek, 
akiknek viszont van egy határ, ameddig el kell hogy menjenek, mert a jelenlegi állapotban, 
majdnem azt mondom, hogy szinte csak biológiai díszletek, de nem intézkedők, abból meg 
elég volt, abból már éppen eleget láttunk, hogy nézik, látják, drukkolnak, hogy kiérnek-e az 
autóval a rossz úton, vagy sem azzal a jól megrakott fásautóval. Mi nem ezt szeretnénk. Mi 
azt szeretnénk, hogy azok az értékek maradjanak meg, és itt nemcsak a magánszemélyeknek, 
hanem a közösségi tulajdonok értékét is fontosnak tartom, hiszen lakott területek belterületi 
részei és a termelés is benne van ebben.  

Ennyi lett volna a hozzászólásom, és én ezért üdvözlöm ezt a törvényjavaslatot, 
remélve, hogy mind az a véleményem szerint igenis jó szándékú megfogalmazás, amely 
ebben a törvényjavaslatban mint alapgondolat vezette az ezt előkészítők kezét, megjelenik, és 
helyesléssel fogják majd az ott élő emberek is fogadni, mindazok, akik jó szándékúak, hozzá 
kell hogy tegyem. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Van-e további hozzászóló? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 

akkor az előterjesztőnek adok lehetőséget, hogy a felmerült gondolatokra válaszoljon. 
 

Dr. Magyariné dr. Nagy Edit (Belügyminisztérium) válaszai, reflexiói 

DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Bizottság! Szeretném tájékoztatni önöket, hogy több mint három hónapos szakmai 
előkészítő munka előzte meg a törvényjavaslat kidolgozását, természetesen az összes érintett 
tárca bevonásával, így a VM bevonásával is, és minden észrevételüket és javaslatukat 
figyelembe vettük, ez az ő egyetértésükkel kialakított előterjesztés.  

Szeretném elmondani azt is, hogy a természetvédelmi őrszolgálat szakmai 
tevékenysége semmiben nem sérül. Ahogy említettem is a bevezetőmben, pillanatnyilag hat 
ágazati törvény tartalmazza ezen személyek és szervezetek működésének szakmai, illetve 
kényszerítőeszköz-felhasználási lehetőségét. A szakmai feladatok továbbra is az ágazati 
törvényekben maradnak, a szakmai feladataikat továbbra is annak alapján fogják ellátni, de 
miután ezek személyek, szervezetek a tevékenységük során őrzési és vagyonvédelmi 
feladatokat is ellátnak, ennek a vagyonvédelmi, őrzési feladatnak a módját, az intézkedési 
lehetőségeiket, az alkalmazható kényszerítő eszközöket szeretné ez a törvényjavaslat 
egységes keretbe foglalni, és megadni azt a lehetőséget, hogy egységes szempontok alapján, 
egységes eszközökkel hatékonyan tudjanak fellépni, pontosan olyan helyzetekben, amikor 
szükséges az eltulajdonított dolog vagy a rongálás során felhasznált eszköz vagy akár az 
elkövető visszatartása a rendőrség megérkezéséig. Köszönöm szépen.  
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Határozathozatal 

ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben 
nincs, akkor szavazni fogunk.  

Kérdezem, hogy ki az, aki általános vitára alkalmasnak találja az imént vitatott 
T/7772. számú törvénytervezetet. Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez biztosan 
többség. Ki szavaz nemmel? (Szavazás.) 1 nem szavazat ellenében a bizottság általános vitára 
alkalmasnak találta a törvényjavaslatot.  

A bizottsági előadó kijelölése 

A bizottság többségi véleményének elmondására Patay Vilmost kérném fel. A 
kisebbségi véleményt akar-e képviselni az ellene szavazó képviselő?  

 
SZABÓ REBEKA (LMP): Majd a vitában elmondom.  
 
ELNÖK: Jó, tehát külön mint bizottsági véleményformálót nem - akkor csak 

többségivélemény-előadót állítunk Patay Vilmos személyében. Ki az, aki egyetért ezzel? Aki 
igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú.  

A napirendi pont tárgyalását lezárom, köszönöm a tárca képviselőjének az 
előterjesztést. (Dr. Magyariné dr. Nagy Edit: Köszönjük szépen.) 

Egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos törvények módosításáról szóló 
T/7309. számú törvényjavaslat 

Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról 

A hetedik napirendi pontra térünk rá: az egyes vízközmű-szolgáltatással kapcsolatos 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslatnál bizottsági módosító javaslatot szeretnénk 
előterjeszteni. Köszöntöm a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselőjét!  

A bizottsági tagok elvileg megkaptak egy egylapos indítványt, amely egy 
hatálybaléptetést pontosítana, ezzel a tartalommal a 13. § megnyitásával terjesztek elő egy 
bizottsági módosító indítványt beadásra. A másik pedig egy háromoldalas javaslat, amelyet 
külön vitatunk majd meg. Először az előterjesztő képviselőjét kérdezem, hogy ismeri-e a 13. § 
megnyitásával kapcsolatos módosítási szándékot, amely július 15. napjára módosítja a 
hatálybaléptetés dátumát, és hogy mi a véleménye erről a módosító indítványról, erről a 
szándékról. 

 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Az előterjesztő 

nem tud részt venni az ülésen, önálló képviselői indítvánnyal lett benyújtva a törvényjavaslat.  
 
ELNÖK: Bocsánat, a tárca képviselőjét kérdezem.  
 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Személy szerint 

én nem ismerem a javaslatot, itt van azonban az ezt kezdeményező, érintett tárca képviselője, 
ők részletesebben el tudják mondani, amennyiben szükséges.  

 
ELNÖK: Legyen szíves bemutatkozni, elnézést kérek! 
 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Természetesen, 

elnézést kérek! Dr. Matlák Zsuzsanna vagyok, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban 
főosztályvezetői beosztásban dolgozom. Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottsági tagokat kérdezem, hogy van-e kérdés, 

észrevétel ennek a módosító indítványnak a benyújtása kapcsán. (Senki nem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, akkor szavazzunk róla! Ki az, aki egyetért azzal, hogy benyújtsuk ezt a 
módosító indítványt? Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú.  

Rátérünk a másik, a háromoldalas indítványra, amely kissé összetettebb. A lényege, 
hogy egyszerűsíteni szeretné azon közművagyon-átadási lehetőséget, amely vagyontárgyak 
jelenleg 100 százalékban nemzeti tulajdonban állnak, és el szeretné különíteni ezeket azoktól, 
ahol valamilyen magántulajdon is megjelent már eddig, és ebben szeretne egyszerűsítést 
elérni ezzel a módosítással. Kérdezem szintén a tárca képviselőit, hogy önmagában a 
szándékunkkal… (Farkas Sándor: Van egy kis hiba ebben az anyagban!) Igen, lesz olyan 
alkalom is, amikor a képviselők hozzászólhatnak, most a tárca képviselőit kérdezem 
szakmailag.  

 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tájékoztatásul 

annyit szeretnék jelezni, hogy egy közel hasonló tartalmú módosító javaslatot a gazdasági 
bizottság a korábbiakban már megtárgyalt, tehát ez ahhoz képest tartalmas minimális 
változásokat. Az egyik egy bekezdésre hivatkozás a (4) bekezdésben, tehát nemcsak a (3), 
hanem az (1) és a (2) bekezdésre is hivatkozik, illetve pontosan jelezném, hogy mi az a 
szövegrész, amely hiányzik ebből. (Megérkezik Szekó József.) Az a szövegrész hiányzik, 
hogy: „a térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú 
adománynak minősül”, ez a rész került törlésre, azonban az ezzel kapcsolatos főszabály 
szerinti módosítót, ami kivette volna a törvény valamennyi rendelkezéséből ezt a 
Nemzetgazdasági Minisztérium kérésére, az nem került benyújtásra a bizottság által. A 
további rész pedig a hatálybaléptetés, amit az szintén nem tartalmazott. Ez a különbség a kettő 
között. Egyébként tartalmában a tárca támogatni tudja, ő kezdeményezte a korábbi 
benyújtását is, amivel kapcsolatban jeleztem, hogy nem kerül benyújtásra.  

 
ELNÖK: Köszöntöm Szekó Józsefet, az egyik előterjesztőt, a törvény eredeti 

formájának az egyik előterjesztőjét. Jelzem, hogy most a bizottságiindítvány-beadási 
szándékról döntünk, mégpedig arról az indítványról van szó - egyről már döntöttünk -, amely 
külön szeretné választani a 100 százalékban nemzeti tulajdonban álló közművagyonok átadási 
lehetőségét azoktól, ahol van benne más magántulajdon is, most így foglalom össze ezt a 
háromoldalas indítványt. Mi nem tudjuk megítélni, hogy mihez képest új vagy nem új, mi 
csak erről az indítványról tudunk majd vélekedni… (Horváth István: Adjunk egy ilyen 
javaslatot a képviselő úrnak is, nem biztos, hogy van neki! - Jancsó Zsuzsanna átad Szekó 
Józsefnek egy bizottsági módosítóindítvány-tervezetet.) A titkárságunk most visz egy példányt 
az előterjesztőnek abból a változatból, amelyről mi szeretnénk dönteni. Megadom a szót az 
előterjesztőnek, Szekó Józsefnek.  

 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen. Van itt némi ellentmondás akkor a 

főosztályvezető asszony és köztem, mert ezt a módosító javaslatot, ha jól látom, én 
támogatom és támogattam, illetve a gazdasági bizottság is támogatta.  

 
ELNÖK: Akkor nincs ellentmondás egyelőre, mert itt is a támogatásról döntenénk. 

(Derültség.) De hogyha annyiban segíthetünk, hogy a bizottságunk már került olyan 
helyzetbe, hogy a kormány két minisztériuma más-más álláspontot képviselt egy beadandó 
bizottsági módosító indítvánnyal kapcsolatban, és a bizottságunk akkor úgy döntött, hogy 
beadjuk, mert a következő héten megtartandó végszavazásig a kormány házon belül, a tárcák 
között eldöntötte, hogy melyik módosító indítvány felel meg a legjobban a 
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jogharmonizációnak és az értelmezésnek. Hogyha netán most itt ilyen értelmű értelmezési 
zavar van, akkor én most is ezt merem javasolni, mert ezzel élővé teszünk egy módosító 
indítványt, és mivel az előterjesztőnek úgyis nyilatkoznia kell pénteken egy meghatározott 
ideig a támogatói sorokról, és a szavazással tisztázni tudjuk, hogy melyik az a változat, 
amelyet meg kell hagyni, illetve amelyet nem kell meghagyni, a hétfői szavazási időpontig 
biztosan egyértelművé válik a helyzet.  

 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz): Elnök úr, nyilván szükségem volt két vagy három percre, 

hogy átnézzem az indítványt - igazából itt egy módosítódömping van. Ez valóban más, mint 
amit a gazdasági bizottság tárgyalt, és ezt semmiképpen nem javaslom támogatni, mégpedig 
azért nem, mert az áfamentességet, tehát a vagyonátadás áfamentességét kiveszi a körből, ami 
azt jelentené, hogy az önkormányzatok számára mintegy ezer milliárdos nagyságrendű 
áfafizetési kötelezettség keletkezne a közművagyon átadása következtében. Ez így ebben a 
formában egy roppant veszélyes történet. Ez kinek a beadványa egyébként? Kinek a 
módosítója lenne ez? (Horváth István: A miénk!) A Mezőgazdasági bizottságé? (Derültség.)  

 
ELNÖK: Még senkié, a miénk lesz rögtön. (Dr. Ángyán József: Ki írta? Akkor azt 

kérdezzük. - Derültség.) 
 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz): Igen?  
 
ELNÖK: Akkor kénytelen vagyok még annyit hozzátenni, hogy a frakcióelnökség 

ülésén ma délelőtt is szóba került ennek a problematikája, az áfafizetés vagy nem fizetés 
helyzete. Ebben ott, a frakcióelnökségi ülésen nem tudtunk dönteni. Tartok tőle, hogy miután 
kénytelenek vagyunk ezt a változatot is - én ezt fogom javasolni - beadni, és miután létezik az 
a változat is - erre próbáltam utalni az előbb - ezek szerint, amelyet a gazdasági bizottság 
adott be, amely az áfamentességet konkretizálja, ezt tisztázni kell. Természetesen szeretnénk, 
ha áfamentes lehetne a vagyonátadás, de az a ma reggeli információnk, hogy ezt az Unió és 
egyéb jogszabályok, amelyeket ott nekünk felsoroltak, a jelen információk szerint nem teszi 
lehetővé. Ha mégis lehetővé teszi, akkor hétfőn majd az a verzió kerül megszavazásra, amely 
lehetővé teszi az áfamentességet, ha pedig nem teszi lehetővé, akkor, tartok tőle, ennek a 
verziónak kell életben maradnia. A vita most körülbelül itt tart. A frakcióelnökségi ülésen 
információ hiányában nem tudtunk tovább döntést hozni.  

 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz): Ezt a részét ismerem, és nekem, nemcsak nekem, hanem 

Rogán elnök úrnak és másoknak is az az álláspontja, hogy hagyjuk meg a törvényben az 
eddigi módosítások szerint azt a kitételt, hogy közcélú adománynak minősül, és ilyen 
szempontból áfamentes. Egyetértek a főosztályvezető asszonnyal abban, hogy ellentmondás 
lehet az áfatörvény és ezen kitétel között, de hogyha ezt kivesszük, és ezen módosító 
következtében is a közművagyon átkerül az önkormányzatok tulajdonába, akár akarják, akár 
nem egyébként - hogyha elolvasták, akkor láthatták, hogy ennek az a lényege, hogy a 
közművagyon határidőre odakerül az önkormányzatokhoz -, és azonnal áfafizetési 
kötelezettséggel szembesülnek. Ha pedig meghagyjuk az áfamentességet, akkor a törvényben 
is deklarált már az, hogy az áfamentesség a szándék, és kell majd tenni valamit a két törvény 
összhangba hozása érdekében vagy az áfatörvénnyel vagy a végrehajtási rendeletekkel, azért, 
hogy összhangba lehessen a kettőt hozni - ezért a gazdasági bizottság sem támogatta azt a 
részét, hogy áfaköteles legyen, illetve hogy az áfamentesség kivételre kerüljön.  

Nekem az az álláspontom, és az a javaslatom előterjesztőként, hogy maradjon meg az 
áfamentesség mint kitétel, ugyanakkor már ismert az a probléma, hogy kell valamit kezdeni a 
két törvény összhangjának a megteremtéséért, lehet, hogy az áfatörvényben vagy a 
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végrehajtási rendeletekben kell megteremteni az áfa-visszaigénylés lehetőségét. De ha most 
kiveszik, akkor az önkormányzatokat ezer milliárdos nagyságrendű áfafizetési kötelezettség 
fogja terhelni, anélkül, hogy bármilyen kapaszkodó vagy - úgymond - kibúvó lenne ez alól. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Horváth Istvánnak adok szót. 
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Nyilván tudomásul véve azt, hogy 

ezt a bizottságon keresztül szeretnék tovább lebegtetni, de mint önkormányzati vezető én nem 
tudok olyat támogatni, ami az önkormányzatra nézve ilyen súlyos fizetési kötelezettséget 
jelent, én tehát a gazdasági bizottsággal tudok tovább… (Sáringer-Kenyeres Tamás: Elnézést, 
de te országgyűlési képviselő vagy!) Országgyűlési képviselő vagyok, de az országgyűlési 
képviselőségemet nagy részben a városom polgárainak köszönhetem, és mi rendelkezünk 
víziközművagyonnal, tehát ha én úgy érzem, hogy ez a mi érdekeinkkel ellentétes, akkor én 
ezt nem tudom támogatni. A magam részéről nem tudom támogatni ezt az előterjesztést. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik. - Sáringer-

Kenyeres Tamás Horváth Istvánnak: Csak kijöttél belőle jól! - Horváth István: Nem volt 
könnyű! - Derültség.) Én viszont kénytelen vagyok azt az eljárást alkalmazni, amit a múltkor 
is alkalmaztunk - tudjátok, akkor is volt egy komoly vita, az indítványt a bizottságunknak 
előterjesztésre javasoltam -, és 3-4 nap áll rendelkezésre az előterjesztőnek, a kormánynak a 
kormányon belüli, minisztériumok közötti véleménykülönbség tisztázására. Az 
előterjesztőnek egyébként - itt képviselői önálló indítványról van szó - úgyis meg kell adnia a 
támogatott indítványok listáját, és ő abban majd jelzi a véleményét, hogy melyik verziót 
támogatja, illetve nem támogatja, s annak megfelelően fog a frakció, illetve a parlament elé 
kerülni a hétfő esti szavazáskor. Ennek a vitának az eldöntését én nem merem magamra 
vállalni. Nagyon súlyosnak tartom azt az ezer milliárdot, ami itt megjegyzésre került, de én 
azt nem tudom eldönteni, hogy a törvényesség minden próbáját kiállja-e, hogyha ezt most 
nem szavazzuk meg, illetve hogy az áfatörvényt hogyan kell szinkronba hozni majd a 
víziközműtörvénnyel. Ez valaki másnak lesz majd a feladata, amennyiben itt ellentmondást 
találunk, de én sem értenék egyet azzal, hogy ilyen összegű áfabefizetéssel terheljük meg az 
önkormányzatokat, józan ésszel ezzel nem értünk egyet, hiszen közvagyonról van szó, nincs 
értelme egyik zsebből a másik zsebbe rakosgatni a pénzt.  

Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, arra 
teszek javaslatot, hogy nyújtsuk be ezt is - mint ahogy az előzőnél is megtettük ezt - bizottsági 
módosító indítványként. Kérdezem, ki az, aki egyetért azzal, hogy ezt a módosító indítványt 
benyújtsuk. Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Öt tartózkodás. És ki szavaz nemmel? (Szavazás.) 2 nem. A bizottság többsége 
úgy döntött, hogy beadja a javaslatot bizottsági módosító indítványként.  

További bizottsági módosítóindítvány-előterjesztésre tett javaslatot nem látok, ezért a 
hetedik napirendi pont tárgyalását is lezárom. Az előterjesztőnek és a kormány képviselőinek 
köszönöm szépen a jelenlétet.  

Egyebek 

Egyebek. A jövő héten a parlamenti munkánknak megfelelő intenzitású lesz a 
bizottsági ülések száma és terjedelme. Hétfőn 11 óra 30-ra teszek javaslatot bizottsági ülésre - 
olyan stádiumban vagyunk, amikor kötelező bizottsági ülést tartani a heti munka zavartalan 
biztosítása érdekében -, kedden 14 órakor tartanánk bizottsági ülés, csütörtökön pedig két 
államtitkárt, Czerván Györgyöt és V. Németh Zsoltot fogjuk meghallgatni a különféle 
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szakterületekkel kapcsolatosan, csütörtökön tehát 10 órakor is kell egy bizottsági ülés 
tartanunk. Tehát hétfőn, kedden és csütörtökön lesz a jövő héten bizottsági ülés (Sáringer-
Kenyeres Tamás: Pénteken pedig szavazunk.), pénteken pedig parlament lesz. 
(Közbeszólások.) Hétfőn 11 óra 30-kor, kedden 14 órakor, csütörtökön pedig 10 órakor 
kezdődik az ülés - a mostani tervünk szerint.  

Van-e kérdés, bejelentenivaló az egyebekben? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Az 
egyebek napirendi pont tárgyalását is lezárom. 

Az ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 35 perc)  
  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

  

Horváth István  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 

 


