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Napirendi javaslat  
 

1. a) A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 

törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/12002. szám)  

(Általános vita)  

b) Az Állami Számvevőszék jelentése a Magyarország 2012. évi központi 

költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről (T/12002/1. szám)  

 

2. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/11456. szám)  

(Általános vita)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

3. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke és    
Gőgös Zoltán (MSZP), a bizottság alelnöke   
 
Farkas Sándor (Fidesz)  
Obreczán Ferenc (Fidesz)  
Örvendi László (Fidesz)  
Patay Vilmos (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz)  
Dr. Tóth József (Fidesz)  
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP)  
Harangozó Gábor (MSZP)  
Magyar Zoltán (Jobbik)  
Suhajda Krisztián (Jobbik)  
Varga Géza (Jobbik)  
Balogh József (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Horváth István (Fidesz) Örvendi Lászlónak (Fidesz)  
Győrffy Balázs (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz)  
Hanó Miklós (Fidesz) Balogh Józsefnek (független)  
Jakab István (Fidesz) Obreczán Ferencnek (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz) megérkezéséig Farkas Sándornak (Fidesz)  
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP) távozása után Pócs Jánosnak (Fidesz) 
Dr. Tóth József (Fidesz) megérkezéséig Patay Vilmosnak (Fidesz)  
Tiffán Zsolt (Fidesz) 11 óra 50 percig Sáringer-Kenyeres Tamásnak (KDNP) 
Tiffán Zsolt (Fidesz) 11 óra 50 perctől dr. Tóth Józsefnek (Fidesz)  
Dr. Józsa István (MSZP) Gőgös Zoltánnak (MSZP)  
 
 

Meghívottak részéről   
 

Hozzászólók  
Palkovics Péter elnök (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal)  
Dr. Kőrösmezei Csaba főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Papp Bálint főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
Ripka János főfelügyelő (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
Niklai Heléna ellenőrzésvezető (Állami Számvevőszék)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 5 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, és köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését. 
A napirendtervezetet a szokásos módon kiosztottuk képviselőtársaimnak. Kérdezem, hogy 
van-e észrevétel a napirendtervezethez. (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, akkor kérdezem, 
hogy ki az, aki elfogadja ezt a tervezetet. Aki igen, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Egyhangú. Ezek szerint fogunk haladni. 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetésérő szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 
végrehajtásáról szóló T/12002. számú törvényjavaslat (Általános vita);   
Az Állami Számvevőszék T/12002/1. számú jelentése a Magyarország 2012. évi központi 
költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről  

Az első napirendi pontunk a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 
zárszámadás, annak végrehajtása, valamint az Állami Számvevőszék erről a zárszámadásról 
szóló jelentése. Köszöntöm az előadók között a minisztérium részéről Kőrösmezei Csaba 
főosztályvezető urat és munkatársait, hiszen látom, hogy többen is jelen vannak, az Állami 
Számvevőszék részéről pedig Niklai Helénát köszöntöm. Megadom a szót először 
Kőrösmezei úrnak, majd rögtön az ÁSZ képviselőjének, és utána nyitom meg majd a kérdések 
és a vita lehetőségét. Parancsoljon! 

 

Szóbeli kiegészítések 

Dr. K őrösmezei Csaba (Nemzetgazdasági Minisztérium) 

DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, tisztelt 
elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a képviselőket. Így a nyár végén, ősz elejére fordulva sűrű 
időszakot élünk a költségvetés területén: itt most éppen napirendi pontként a ’12. évi 
költségvetés zárszámadását tárgyaljuk, mint arról értesültek a hétvégén, benyújtásra került a 
folyó évi, a 2013. évi költségvetési törvény módosítása, illetve szakértői szinten az utolsó 
igazításokat végezzük a jövő évi, a 2014. évi költségvetés tervezetén.  

Amit most tárgyalunk, az a törvénytervezet az államháztartásról szóló törvénynek a 
zárszámadással kapcsolatos rendelkezései végrehajtását szolgálja. A költségvetési év 
befejezését követő nyolcadik hónap végéig a kormány köteles ezt a törvénytervezetét 
benyújtani az Országgyűlésnek, ez megtörtént, illetve ezt megelőzően, két hónappal korábban 
pedig az Állami Számvevőszék részére kell átadnunk, ezt is határidőre teljesítettük. Maga a 
törvénytervezet a szokásos módon egy rövidebb, tehát egy költségvetési törvényhez képest 
rövidebb, mindössze 26 paragrafusból áll, melléklete is kevesebb, 9 melléklete van, így az 
egész benyújtott kötetből körülbelül 130 oldalt tesz ki.  

A törvénytervezet élén a ’12. évi központi költségvetés főösszegei és egyenlege állnak 
konkrétan 14 422,5 milliárd bevételi főösszeggel, 15 021 milliárd főösszeggel és 
598,6 milliárd hiánnyal. A törvény 1. számú melléklete a költségvetési törvényhez hasonló 
szerkezetben és bontásban mutatja be az egyes kiadási és bevételi előirányzatok módosított 
értékeit, valamint azoknak a teljesülési összegeit, a 2. számú melléklet pedig 
mérlegszerkezetbe rendezve mutatja be ugyanezeket az összegeket.  
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A zárszámadási törvény számot ad a költségvetési előirányzatokon kívül a hiány 
finanszírozására meghozott intézkedésekről, az államadóssággal, az állami követelésekkel 
kapcsolatos rendelkezésekről, a tb-alapok költségvetésének végrehajtásáról, a központi 
alrendszeren belüli elszámolásokról, ideértve az uniós elszámolásokat, külön az 
önkormányzati alrendszerről és az államháztartáson kívüli szervezetekről.  

Ahogy mondtam, az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, az ismert 
címrendben mutatja be az egyes előirányzatok, úgymint ’12. évi törvényi módosított 
előirányzat kiadási, bevételi és támogatási összegei, valamint a ’12. évi teljesülés. Ennek 
sorában a XII. fejezet a Vidékfejlesztési Minisztérium összegeit mutatja be, teljesülésként 
189,7 milliárd támogatással, 243 milliárd bevétellel és összesen 418,8 fejezeti kiadási 
főösszeggel. Ugyanígy hátrébb, XLIV. fejezetként láthatjuk a Nemzeti Földalap számait, ott 
8,9 milliárd bevételi főösszeget és 15,9 milliárd kiadási főösszeget láthatunk.  

A már említett 2. számú melléklet, amely mérlegszerkezetben mutatja be a központi 
alrendszert, számokkal jellemezve: 14 422,5 milliárd bevételi főösszeggel, 15 021 milliárd 
kiadási főösszeggel és a már említett egyenleggel. Felhívom a képviselők figyelmét, hogy ez a 
mérleg részletesebb bontásban is megismerhető a csatolt segédtáblák között a 466-469. 
oldalakon.  

Az ezt követő mellékletek a 3-tól a 8-ig az önkormányzati alrendszer kérdéseit 
taglalják. A bizottság munkáját inkább talán a 9. számú melléklet érdekli, amely az uniós 
programok kötelezettségvállalási keret-előirányzatainak teljesüléséről ad számot.  

Ennyi maga a benyújtott zárszámadási törvény.  
Ami a tartalmi alátámasztását illeti: a kormány 2012-ben folytatta a korábbról örökölt 

strukturális problémák megoldására az erőfeszítéseit, elsősorban a magas államadósság 
csökkentését, az ország versenyképességének a javítását, a munkaerő-piaci aktivitás 
növelését. Ismert, hogy a háztartások magas devizaadóssága sérülékennyé tette a magyar 
gazdaságot a válság éveiben, ez a belső kereslet élénkülésének a gátjává vált. Éppen ezért a 
kormány számos intézkedést hozott ezek között elsősorban is a végtörlesztésre, a 
Bankszövetséggel megkötött megállapodás alapján pedig átfogó programot dolgozott ki és 
hajt azóta is végre.  

Ismert, hogy 2011 novemberében a kormány az Európai Unióhoz és a Nemzetközi 
Valutaalaphoz fordult annak érdekében, hogy egy biztonsági védőhálót jelentő szerződést 
kössön, azonban az IMF olyan feltételeket szabott ennek feltételéül, amelyeket Magyarország 
nem fogadhatott el. ’12 során nyilvánvalóvá vált, hogy Magyarország iránt a piaci bizalom 
egyébként is megerősödött, így erre a védőhálóra többé nem volt szükség, az ország és a 
költségvetés finanszírozása zökkenőmentesen zajlott.  

Tény, hogy a bruttó hazai össztermék ebben a tárgyalt évben az eredetileg tervezett 
bővülés helyett csökkent, méghozzá 1,7 százalékkal, ehhez azonban vegyük figyelembe azt, 
hogy ugyanez zajlott az egész környezetünkben, az Európai Unió valamennyi tagállamában. 
Ha csak egy átlagszámot mondok, 0,4 százalékos csökkenés volt Európa-szerte, ha az 
eurózóna államait nézem, akkor pedig 0,6 százalék volt az össztermékcsökkenés.  

Ez volt az az év, amely ezen kívül a világgazdasági zsugorodáson kívül, ami a fő 
exportfelvevő piacainkat érintette, azt is jelentette a mi számunkra, hogy a mezőgazdaság 
teljesítménye is ötödével esett vissza ebben a kedvezőtlen, aszályos időjárási környezetben. 
Ahogy már utaltam rá, a belső kereslet visszafogottabb maradt az év során, mint ahogy azt a 
költségvetés tervezésekor reméltük, a háztartások fogyasztási kiadása a tárgyalt évben 
2 százalékkal csökkent. A beruházások harmadát adó feldolgozóipari nagyberuházások 
viszont örvendetesen nőttek ebben az évben, méghozzá 4,9 százalékkal, ennek legnagyobb 
részét az autóipari beruházások tették ki, más meghatározó beruházások csökkentek 
elsősorban az építőiparban. Az export 2 százalékkal növekedett ebben az évben, és így 
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meghaladta a felvevőpiacokét is, vagyis egy növekvő export és egy visszaeső belső kereslet 
mellett az import volumene lényegében nem változott.  

Egy másik fontos makro mutató a gazdasági környezetről a foglalkoztatottak száma, 
ami 2012-ben is örvendetesen növekedett: a versenyszférában 1,4 százalékkal, a közszférában 
pedig 2,3 százalékkal, ennek jelentős része nyilván a közfoglalkoztatottak nagyobb 
létszámához köthető.  

A 2012-es reálgazdasági többlet és a beáramló EU-transzferek hatására tovább javult a 
külső egyensúly: míg 2011-ben ez az aktívum a GDP 7,2 százalékát érte el, a tárgyalt évben 
már a 7,6 százalékát. Az áruk és szolgáltatások egyenlegének ilyen számottevő javulása 
nyilván a folyó fizetési mérleg egyenlegében is tükröződött, a tárgyalt évben ez 1,7 százalékos 
aktívumot tett ki.  

2012-ben az államadósság rátája 79,2 százalékra csökkent az előző évi 
81,4 százalékról, így 2011 után 2012-ben is csökkent az államadósság szintje – felhívom a 
figyelmet, hogy ebben az évben erre az Európai Unióban mindössze öt tagállam volt képes. 
Nyilván a kamatkiadásokra és közvetve az adósság szintjére is mérséklően hatott a Magyar 
Nemzeti Bank ekkor már elkezdett kamatcsökkentési pályája.  

Ilyen gazdasági környezetben kell tehát néznünk ezen költségvetés végrehajtásának az 
értékelését. A sokat vizsgált sarokszám a költségvetés hiányszáma, ami az európai uniós 
módszertan szerint a GDP 1,9 százalékára teljesült az előzetes adatok szerint. Ez az 
1,9 százaléknyi hiány óriási eredményt jelent, hiszen eltekintve az előző évi szufficites 
költségvetéstől ilyen alacsony költségvetési hiánya tíz éve nem volt Magyarországnak. 
Magyarország tehát 2011 után 2012-ben is – és remélhetőleg idén, 2013-ban is – teljesíti az 
európai uniós deficitkövetelményeket. Ennek köszönhető, hogy azóta már megszüntetésre is 
került a túlzottdeficit-eljárás Magyarországgal szemben. A hazai, az államháztartás 
pénzforgalmi hiánya a tervezett 726 milliárd forint előirányzattal szemben mindössze 
508,3 milliárd forint lett, ez a GDP-nek az 1,8 százalékát teszi ki. Ezeket a számadatokat a 
képviselők láthatják a törvény indoklása mellé csatolt segédtáblákban, ezek benne vannak a 
kötetben táblázatos formában. A legfontosabb államháztartási sarokszámokat a 279. oldalon 
lévő összefoglaló táblában láthatják.  

Még mindig a hiány értékelésekor ki kell emelni, hogy a költségvetési törvényben 
megtervezett igen jelentős, 320 milliárd forintos kockázati tartalékok, így az Országvédelmi 
Alap, a kamatkockázati tartalék, a fejezeti egyensúly-biztosítási tartalékok nem kerültek 
felhasználásra.  

Kijelenthető, hogy a kormány a ’12. évet egy rendkívül fegyelmezett gazdálkodással 
folytatta le, az intézmények takarékos gazdálkodása mellett az évközi, a kedvezőtlen 
gazdasági hatásokat ellensúlyozó, azokra reagáló politikát folytatott. Így az államháztartás 
központi szintjén a vártnál kevesebb adóbevétel mellett is jobban alakult az egyenleg. Ha az 
egyes költségvetési alrendszereket akarjuk külön vizsgálni, akkor azt látjuk, hogy a központi 
költségvetés ’12. évi pénzforgalmi hiánya 611,2 milliárdot tett ki – ez már a teljes egyenleget 
jelenti –, bizonyos tételek elmaradtak a bevételek közül a tervezettekhez képest, például a 
társasági adó, az eva, a pénzügyi szervezetek különadói, az áfa és az szja, más bevételek meg 
magasabb összegben teljesültek, mint a jövedéki adó, az illetékbevétel, az egyes ágazatokat 
terhelő különadók, az állami vagyonnal kapcsolatos befizetések. Ahhoz, hogy ez a hiányérték 
így teljesülhessen, az kellett, hogy a kiadási tételek is elmaradjanak a tervhez képest, 
különösen a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatoknál, a kormányzati rendkívüli 
kiadásoknál, az önkormányzati adósságok törlesztéséhez nyújtott támogatásoknál. Bizonyos 
kiadások természetesen magasabb mértékben realizálódtak: az egyedi és normatív 
támogatások, a kamatkiadások. Az államháztartás többi alrendszerét most ilyen részletesen 
nem jellemezném, ezeknek az adatait, tehát az elkülönített állami pénzalapok, a tb-alapok, a 
helyi önkormányzatok adatait mindet megtalálják a kötet segédtábláiban.  
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Kiemelném az év közben megtett kormányzati intézkedéseket. Látva ezeket a 
kedvezőtlen külső gazdasági körülményeket, a kormány év közben több lépésben is 
intézkedett a hiány tartása érdekében. Még februárban döntött az 1036/2012-es 
kormányhatározatában a hiánycél biztosításához szükséges egyes intézkedésekről, ez jóval 
megelőzte a Tanács vonatkozó ajánlását, abban az ajánlásban körülbelül a GDP 
0,5 százalékára rúgó intézkedéseket javasolt részünkre a Tanács, ennek azonban a kormány a 
februári csomagjával elébe ment. Azért, hogy a tanácsi ajánlásokra is reagáljunk, áprilisban a 
kormány egy újabb határozatot fogadott el, az 1122/2012-es kormányhatározatot, ezt úgy 
ismerjük, hogy a Széll Kálmán-terv kiterjesztéséről szóló kormányhatározat. Ez a februári 
lépésekkel együtt lényegében a költségvetési szervek, az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok 
kiadásainál zárolásokat jelentett, illetve a vagyon fejezetnél, a helyi önkormányzatok 
támogatásánál, a tb-alapoknál, a költségvetési szerveknél pedig kiadásmegtakarítást írt elő. 
Majd októberben, 2012 októberében egy újabb, összesen szintén a GDP körülbelül 
0,5 százalékát közelítő nagyságrendben újabb egyenlegjavító intézkedéseket, döntően 
zárolásokat foganatosított a kormány az 1428/2012-es határozatával. Az előírt zárolások és 
megtakarítások végrehajtására végül már nem kellett hogy sor kerüljön, hiszen az év végéhez 
érkezve látszódott, hogy sokkal jobb egyenleg fog kialakulni, ezért lehetőség nyílt ezek egy 
részének a visszavonására, illetve korábban elrendelt zárolásokat is fel lehetett oldani, egyes 
kötelezettségvállalással terhelt maradványok kifizetését pedig engedélyezte a kormány.  

Ebben a benyújtott kötetben a tisztelt képviselők láthatják továbbá – ezeket most nem 
részletezném –, hogy milyen adó- és járulékpolitikát folytatott ebben az évben a kormány, 
valamint tételes bontásban számol be a kormány arról, hogy az egyes költségvetési 
előirányzatok hogyan teljesülnek, így a bevételi oldalon a gazdálkodó szervek befizetései, a 
reáladók, a környezetterhelési díj, a bányajáradék, egyéb befizetések, a fogyasztáshoz 
kapcsolt adók, ahol általában egy növekedés tapasztalható a lakosság befizetései körében, a 
fejezeti kezelésű egyéb bevételek között az állami vagyonnal kapcsolatos bevételeknél, az 
uniós bevételeknél, valamint a kiadási oldalon – a benyújtott kötet mindegyiket alátámasztja, 
hogy mely tétel miért és hogyan teljesült, akár a tervezetthez, akár az előző évhez képest.  

A fejezeti kezelésű előirányzatokat, ami egy igen jelentős része a költségvetésnek, 
hiszen az 5 ezer milliárd forintot is meghaladja ezek összege, részletesen bemutatja a kötet. 
Ennek során, ennek részeként kerül sor az úgynevezett funkcionális bemutatásra, 
egyszerűbben fogalmazva arra, hogy körülbelül milyen területekre milyen arányban és 
hogyan költött a kormány, bemutatva először az állami működési területeket, a törvényhozói, 
végrehajtói szervek működését, a külügyi területet, az alapkutatást, a védelmi funkciókat, az 
igazságszolgáltatást, a rendvédelmet, a katasztrófavédelmet, a büntetés-végrehajtást, külön 
bemutatva a jóléti funkciók teljesülését, a felsőoktatás, a közoktatás, az egészségügy, a sport-, 
a szabadidős és a kulturális tevékenységet, ezeket most nem részletezném önöknek, inkább a 
gazdasági funkciókat, hiszen ezek között találhatjuk a mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodásra 
vonatkozó, alátámasztott bemutatást. Ezen intézmények és ágazati feladatok kiadási főösszege 
261,6 milliárd, ami az előző, 2011. évi teljesüléshez képest 25,6 milliárd forinttal magasabb.  

Az agrártámogatások körében, ami a tisztelt bizottságot közelebbről érinti, a 2012. évi 
költségvetési törvény összesen 124,9 milliárd forint támogatást biztosított, ami az európai 
uniós forrásokkal kiegészülve kerek 500,9 milliárd forintos forrást tett ki…, bocsánat, ez az 
európai uniós, a kettő együtt pedig 625,8 milliárd forrástámogatás állt rendelkezésre. Ebből a 
központi költségvetésben a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetében 299,3 milliárd 
szerepelt, ami év közben az átcsoportosítások, a csökkentő zárolások, valamint az előző évi 
maradványok előirányzatosításával, annak a felszabadulásával végül 406,9 milliárd forintra 
emelkedett. Ez egy igen jelentős szám, természetesen ekkora összegben ez nem is 
teljesülhetett, a zárás szerint ez 301,9 milliárd forintban teljesült. Szeretném hangsúlyozni, 
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hogy az agrár- és vidékfejlesztési támogatások finanszírozására a források az egész év 
folyamán folyamatosan biztosítottak voltak, rendelkezésre álltak.  

Tudjuk jól, hogy a VM fejezetében szereplő előirányzatokon túl a közvetlen termelői 
és agrárpiaci támogatások még nagyobb összeget is tesznek ki, szám szerint 347 milliárdot. 
Felhívom a tisztelt képviselők figyelmét a kötethez csatolt segédtáblák között külön, a 493. 
oldalon láthatják az európai uniós támogatásokat, agrártámogatásokat ismertető táblát erről a 
bizonyos 347 milliárdról, illetve az 503. oldalon pedig az egész hazai és uniós 
agrártámogatásokat egybefoglaló, részletező segédtáblát. Az egyes támogatási formák 
részletes ismertetésétől itt most eltekintenék; a kötet természetesen ezt is tartalmazza mind a 
nemzeti támogatásokra, mind az uniós programokra nézve.  

A benyújtott törvényjavaslat indoklása kitér természetesen a központi költségvetés 
további területeire, kapcsolatára más államháztartási alrendszerekkel, az állami vagyonnal 
kapcsolatos kiadásokra, a kezességérvényesítésekre, ami a tisztelt bizottságot szintén 
érintheti, hiszen ezek sorában szerepelnek az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 
kezességei, az állomány 74,3 milliárd, illetve egészen minimális részt tesznek már ki a 
jogszabályi kezességgel kapcsolatos tételek. 

További kiadások után a kötet kitér a központi költségvetés finanszírozásának a 
jellemzőire, hogy ez hogyan zajlott ’12-ben, az állampapírok értékesítésére, az adósság 
alakulására. Itt egy pillanatra megállnék, hiszen 2012 során az államadósság 235,5 milliárd 
forinttal, tehát 1,1 százalékkal csökkent a 2011. évi 20 955,5 milliárd forintos szinthez képest. 
Bár igaz, hogy egyedi tényezők következménye ez a csökkenés, de azért ez mindenképp egy 
rendkívüli eredménynek mondható. Így 2012-ben a kincstári kört érintő bruttó adósság a GDP 
arányához mérten is csökkent, és a GDP 75,1 százalékáról 73,3 százalékára csökkent.  

A tartalmi alátámasztás további részleteiben sor kerül az elkülönített állami 
pénzalapok bemutatására, a tb-alapok végrehajtásának jellemzésére, a helyi önkormányzatok 
működésére, a bevételek, kiadások jellemzésére, ezeket most nem ismertetném részleteiben, a 
pénzgazdálkodásukra, az önkormányzatok adósságállományra, a vagyongazdálkodásukra 
vonatkozó információkra.  

Az Országgyűlés ír elő a kormányzat számára beszámolási kötelezettségeket – ennek 
is eleget tesz a kötet. Elsősorban a különböző költségvetési előirányzatok átcsoportosítására 
kapott felhatalmazásokról kell beszámolni. Emlékezetes, hogy az Országgyűlés hatáskörében 
a 2012. évi költségvetési törvény az év folyamán összesen 11 alkalommal került módosításba 
– ebbe beleértek minden technikai módosítást is –, ezek között olyan érdemi módosítás, amely 
a hiány mértékét is érinti, csak egy alkalommal volt. Ezeket tételesen bemutatja a kötet, hogy 
mely törvényben miért került sor ilyen módosításra. Természetesen a kormány hatáskörében 
történt intézkedésekről is ad egy összefoglaló alátámasztást a benyújtott törvényjavaslat 
indoklása, számot ad a tartalék-előirányzatok teljesüléséről és a tételes felhatalmazásokról. A 
részletes indoklástól eltekintenék.  

Arra hívnám fel még a tisztelt képviselők figyelmét, hogy a fejezet indoklása végére 
egy nemzetközi kitekintést is beillesztettünk, amely az európai országokra, tehát még az 
Európai Unión is túlterjeszkedően harminc-egynéhány országra és hosszú idősorosan mutatja 
be a legfontosabb gazdasági és makro adatokat, összehasonlíthatóan elhelyezve benne 
Magyarország helyzetét ebben az évben.  

Összességében arra kérem szépen önöket, hogy az általános vitára való alkalmasságot 
támogatni szíveskedjenek. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor az Állami Számvevőszék képviselőjének adom 

meg a szót, parancsoljon! 
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Niklai Heléna (Állami Számvevőszék) 

NIKLAI HELÉNA (Állami Számvevőszék): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Köszönöm a szót. Az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségének megfelelően 
elvégezte a Magyarország 2012. évi központi költségvetése végrehajtásáról szóló 
törvényjavaslat ellenőrzését. Az ellenőrzés megállapította, hogy a ’12. évi költségvetés 
végrehajtása a jogszabályi előírásoknak megfelelt. Elvégeztük a törvényjavaslat adatainak és a 
helyszíni ellenőrzés során kapott adatoknak az összevetését, ellenőriztük az adatok közötti 
konzisztenciát. Megállapítottuk, hogy a beszámolók és elszámolások adatai alátámasztják a 
törvényjavaslatban szerepeltetett adatokat, ez alapján a törvényjavaslatot megalapozottnak és 
az abban szerepeltetett adatokat megbízhatónak minősítettük.  

A beszámolóknál és az elszámolásoknál feltárt hibák összege 9,9 milliárd forint volt, 
amely összességében nem érte el azt a szintet, hogy a törvényjavaslat egészének a 
megbízhatóságát befolyásolja. A lényegességi küszöböt a központi alrendszer kiadási 
főösszegének 2 százalékában határoztuk meg.  

Az ellenőrzésünk lefedte a központi alrendszer bevételi főösszegének 97 százalékát, 
kiadási főösszegének a 91 százalékát, a 2011. évi zárszámadási ellenőrzéshez képest több 
mint 140 milliárd forinttal növeltük az ellenőrzés lefedettségét. Statisztikai mintavételezési 
módszerrel teljes körűen ellenőriztük a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetet. 
Az ellenőrzésünk során összesen 105 beszámolót és elszámolást ellenőriztünk, három esetben 
adtunk korlátozott záradékot, a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételeket korlátozott 
véleménnyel láttuk el, mivel a szerződések adatait és nyilvántartásait a jogelőd szervezetek 
nem tartották naprakészen, a szerződéses adatokban és a nyilvántartásokban az idő közben 
bekövetkezett változásokat nem vezették át, így azok megbízhatósága nem volt megfelelő. A 
költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok beszámolói közül szintén két esetben 
adtunk korlátozott záradékot: a KIM fejezet Nemzeti Közszolgálati Egyetem beszámolójánál 
és a megyei intézményfenntartó szervek átvett intézmények alcímnél. A Vidékfejlesztési 
Minisztérium igazgatása és fejezeti kezelésű előirányzatairól készített beszámolókat elfogadó 
véleménnyel láttuk el. Az ellenőrzésünk lefedte négy, a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz 
tartozó intézmény beszámolójának az ellenőrzését, ezek voltak az Erdészeti Tudományos 
Intézet, az Agrárgazdasági Kutatóintézet, a VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet és a 
Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központ. Elfogadó 
véleménnyel láttuk el ezek közül az Agrárgazdasági Kutatóintézet beszámolóját, és elfogadó 
véleményünket figyelemfelhívó megjegyzéssel egészítettük ki az ERTI, a VM MGI és a 
KÁTKI beszámolója esetében.  

A 2012. évi zárszámadási ellenőrzés során első alkalommal ellenőriztük a 
zárszámadási törvényjavaslat összeállítási folyamatát a Nemzetgazdasági Minisztériumnál. 
Kockázatokat tártunk fel a törvényjavaslat összeállítási folyamatában a szabályozottság és a 
törvényjavaslat összeállításához alkalmazott informatikai rendszerrel kapcsolatban.  

A 2012. évi költségvetési folyamatok főbb adatait az NGM képviselője ismertette, erre 
már nem térnék ki még egyszer.  

A zárszámadási ellenőrzésről készített jelentésünkben négy javaslatot fogalmaztunk 
meg, amelyek közül a vidékfejlesztési minisztert érintő javaslatunk: intézkedést javasoltunk 
annak érdekében, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet nyilvántartása naprakész, valós 
adatokat tartalmazzon.  

Az ellenőrzés során elvégeztük a 2011. évi zárszámadási ellenőrzés során 
megfogalmazott javaslataink végrehajtásának utóellenőrzését. A 2011. évi zárszámadási 
ellenőrzés során megfogalmazott hat átfogó javaslatunkból három hasznosult, három részben 
valósult meg, illetve megvalósulásuk a helyszíni ellenőrzés lezárásakor folyamatban volt. 
Ezen kívül elvégeztük két kapcsolódó ellenőrzés utóellenőrzését: a belső kontrollrendszer 
szabályszerűségét bemutató ellenőrzésünk javaslata teljes körűen hasznosult, a másik 
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kapcsolódó ellenőrzés, amely a fejezeti kezelésű előirányzatok tervezését és felhasználását 
vizsgálta, az ott megfogalmazott két javaslatunk részben hasznosult.  

Az uniós támogatásokkal kapcsolatban a jelentésben értékeltük a 2007-13-as uniós 
költségvetési periódus programjainak időarányos teljesülését. Az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Programmal kapcsolatban megállapítottuk, hogy a 2007-13-ra rendelkezésre 
álló 1470 milliárd forintos keretből, amely tartalmazza az uniós forrásokat is, a kapcsolódó 
hazai társfinanszírozást is, kötelezettségvállalások teljesítése meghaladta az időarányost: 
2012. év végéig a keret 93,6 százalékát kötötték le szerződéssel. A kifizetések teljesítése 
elmarad az időarányostól, ugyanebben az időszakban a kifizetések a teljes keret 
59,4 százalékát érték el. Az ÚMVP-n belül a Leader-programban a legalacsonyabb a 
kötelezettségvállalással terhelt összeg és a kifizetett támogatások aránya, itt a 
kötelezettségvállalások a keret 58,3 százalékát, a kifizetések a keret 17,5 százalékát érték el.  

A jelentésünk tartalmazza a részletes megállapításokat. A jelentés 6. számú 
mellékletében összefoglaltuk a közérdeklődésre számot tartó témákkal kapcsolatos 
megállapításainkat, köztük vannak a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának 
támogatása előirányzat felhasználásával kapcsolatos megállapítások. Köszönöm szépen.  

 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy a megjelent vendégek között külön 
köszöntsem dr. Palkovics Pétert, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elnökét!  

Nyilvánvaló, hogy mi ilyen „mezőgazdaság-soviniszták” vagyunk, minket csak az 
érdekel állandóan a költségvetésből és a zárszámadásból, ami a bizottságot érinti, de nagyon 
köszönjük Kőrösmezei Csaba főosztályvezető úrnak, hogy a vidékfejlesztési fejezetet 
elhelyezte abban a gazdasági környezetben, amely a 2012. évre jellemző volt. Mi, a 
mezőgazdasághoz közelebb álló képviselők nyilván elég jól emlékszünk erre a számunkra 
nem túl sikeres – a mezőgazdasági teljesítményt említem itt meg – 2012. évre, és ezt az 
alkalmat is megragadom arra, hogy felhívjuk a bennünket nem mindig kellő helyen méltatók 
figyelmét a mezőgazdaság jelentőségére. Pontosan látszódik, hogy 2011-ben, amikor a 
mezőgazdaságban egy jelentős, szerencsére az érintett gazdálkodóknak is egy sikeres évet 
tudhattunk magunk mögött, akkor nagyon jelentős volt a mezőgazdaság hozzájárulása a 
magyarországi GDP összesenjéhez. 2012-ben sajnos ez nem történt meg – ismerjük a 
mezőgazdaság helyzetét –, és az egyéb, nemzetgazdaságunkat érintő körülmények miatt 
halmozott lett az a veszteség, ami a mínusz 1,7 százalékos GDP-változást okozta, ha jól 
emlékszem a 2012-es adatra. Az idén – nem akarjuk még elkiabálni az évet – már közeledünk 
a mezőgazdasági idény végéhez, és nagyon bízom benne, hogy a mezőgazdaság újra jelentős 
mértékben hozzá fog tudni járulni az idei évi GDP-hez.  

Szokásunk szerint most megnyitom a kérdések és a hozzászólások, a vita lehetőségét a 
jelenleg tárgyalt szakaszhoz. (Jelzésre:) Gőgös Zoltán alelnök úrnak adok szót.  

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Köszönjük a részletes elemzést, 

nagyon sok érdekes számot, illetve összefüggést hallottunk. Nyilván nem mindenki értékeli 
egyformán ezt a költségvetést, és én is megpróbálok a saját területünkhöz tartozó dolgokkal 
foglalkozni alapvetően. Az azért nyilván látszik, hogy az a gazdaságpolitika, ami 2010-ben 
elindult, nagyon-nagyon sok problémát okozott nekünk, és ennek még nincsen vége. 
Szerintem ez nem is 2013-ben, hanem inkább ebben az évben fog csúcsosodni, ha nem 
megyek messzebb, látva az élelmiszeripari vállalkozásoknak a csődjeit, aminek azért a 
jelentős részét az a típusú különadó és egyéb elvonási hullám adta, ami nyilván ahhoz kellett, 
hogy a költségvetés számai valahol teljesüljenek. A kérdés az, hogy mit nyertünk, meg majd 
mit fogunk ezen veszteni hosszú távon – én azt látom, hogy nagyon sok munkahelyet 
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vesztünk, és ebből komoly társadalmi problémák lesznek. Én idesorolom a 27 százalékos áfát, 
aminél, most úgy látom, van némi elmozdulás talán kormányzati oldalról is, hiszen már 
történt bizonyos bejelentés a hús kapcsán, csak ne legyen késő! Én azt gondolom, hogy a 
huszonnegyedik órában van ez a történet, és ezzel mindenképpen foglalkozni kell.  

A másik: az elnök úr is, illetve az előterjesztők is említették a 2012-es kemény, 
aszályos évet. Ennél egy kicsit több segítséget reméltek volna a gazdálkodók, ugyanis a 
kárenyhítési alapból a mezőgazdasági szereplők döntő többsége nem részesült… 

 
ELNÖK: De miért? 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Azért nem részesült, mert olyan az elszámolási 

technikája, és pont azok nem egyébként, akik általában a legnagyobb befizetők, holott nagy 
szükségük lett volna rá, főleg a takarmány- és tömegtakarmány-kiesési problémák miatt. És el 
kell keserítsem az elnök urat, hogy ugyan a nem országos jelenség, de a második nagyon 
durva évet éljük meg, főleg a szarvasmarhatartók, mert az a tömegtakarmány-hiány, ami újra 
jelentkezik, lassan már kezelhetetlen lesz. Még egyszer mondom: ez nem mindenhol van így 
az országban szerencsére, mert akkor lenne óriási nagy baj, de itt komoly térségeket, komoly 
megyéket érintő probléma van, és lehet, hogy majd a GDP-t javítja a mezőgazdasági 
produktum, hiszen ott az elszámoló ár stabil, de azért azt is látni kell, hogy a relatíve jobb 
gabonaterméshez egy relatíve nagyon alacsony ár tartozik, ami valahol jó az állattartóknak, 
hogyha a takarmányról beszélünk, de a másik oldalon meg nem nagyon jó azoknak, akik 
mondjuk exportképes gabonaféléket állítottak elő, és jelenleg nemhogy alacsony az ár, hanem 
vevő sincs. Ez majd nyilván mozdul valamerre, de lehet, hogy kicsit át kell majd gondolni ezt 
a túl jóra sikerült termelőt védő és multikat kicsit nehezebb helyzetbe hozó szerződéses 
rendszert, mert ennek ez lett a következménye, lássuk be, hogy onnantól kezdve kockázatot 
senki nem vállal, és ebből lettek a nagyon alacsony árak, meg nyilván a környezetünkben lévő 
jobb termésekből. 

Annak külön örülök, hogy az elnök úr, mármint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal elnöke itt van, és látjuk ezt a táblázatot a támogatásokról. Én egy problémát szeretnék 
is mindjárt felvetni így kapásból – ugyan már az írásbeli kérdést is megírtam éppen ma a 
miniszter úrnak –, és pont a III-IV. tengelyt érinti, amivel a legnagyobb baj van. 
Végrehajthatatlan az a rendelet, hogy hat hónapon belül építési számlát kell produkálni. 
Nyilván önökhöz is eljutott ez a probléma, erre valamilyen reakciót majd kérnék is, de ha 
lehet, gyorsan, mert a nyertes pályázók döntő többsége megkapta már a támogatás-visszavonó 
határozatot, olyan is, aki egyébként közben meg is építette az objektumot. Ez kizárólag az 
építészettel összefüggő beruházásoknál probléma, ugyanis az egyéb hivatali rendszer 
működése miatt lehetetlen eljutni oda, hogy fél év alatt jogerős építési engedélye legyen 
valakinek, és még építészettel összefüggő számlát is tudjon produkálni, ahol nem fogadják el 
az anyagszámlát, és nem fogadják el az engedélyezéssel kapcsolatos számlákat. Ez abszolút 
ellentétes az uniós szabályokkal, ez egy magyar rendelet. Ha azt akarjuk, hogy ez a százalék 
ne 71 meg 17 legyen a kifizetési aránynál, illetve hogy ez a forrás ne maradjon benn, akkor 
ezt nagyon-nagyon gyorsan visszamenőlegesen korrigálni kell. Túlságosan sok vidéki 
beruházást hozunk rendkívül lehetetlen helyzetbe, ami nem lenne jó.  

Nekem vannak kétségeim az I. tengellyel kapcsolatban is, szerintem ott is sok a pénz. 
Mindenki azt várja, hogy a jövő heti OMÉK-on a miniszter úr majd bejelenti, hogy lesz 
géptámogatás – egyébként nem tudom, ez honnan terjedt el, de hogy az egész országban 
mindenki erről beszél, az biztos. Legyen úgy… 

 
ELNÖK: Most is van. 
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GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Igen, kertészeti gépre van támogatás, ezt tudjuk, de 
nemcsak kertészet van Magyarországon, hanem azért van más ágazat is, és lehet, hogy pont a 
más ágazatok várják jobban. De én ezt csak azért gondolom, mert más forrásokat hallunk a 
maradványokról különböző helyekről, és nem lenne jó, hogyha ebből a pénzből, ahol 
mondjuk három évvel ezelőtt vagy három és fél évvel ezelőtt olyan 80 százalék körüli lekötés 
volt, még maradna is. Ezen nyilván dolgozni kell. 

A zárszámadás nyilván mindig a kormánypártok dolga, nekik kell ezzel elszámolniuk. 
Mi nem támogatjuk ennek a javaslatnak az általános vitára való alkalmasságát, és nagyon sok 
korrekciót kellene ahhoz tenni, hogy jobban segítse a költségvetés a magyar agráriumot. Nem 
fizettünk ki mindent, amit kifizethettünk volna akár nemzeti, akár uniós forrásokból, aminek 
nyilván megvan az oka, annak idején a miniszterelnök úrral folytattunk egy vitát az 
adófilozófiáról, más ennek a kormánynak az adófilozófiája, mint mondjuk a miénk. Én 
nagyon remélem, hogy azért ez majd egy picit puhul, és nem hagyja a jelenlegi kormányzó 
csapat, hogy mondjuk két éven belül ne legyen magyar élelmiszeripar.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Van-e további hozzászóló? (Jelzésre:) Pócs János! 
 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Jó napot kívánok! Tisztelt Elnök Úr! Csak annyiból kérem, 

engedje meg, hogy egy véleményt mondjak az előttem szóló által említettekkel kapcsolatban, 
hogy ha valaki sokat tett annak érdekében, hogy a magyar mezőgazdaság és élelmiszerek meg 
tudjanak erősödni, és hosszú évtizedekre előre biztos megélhetést jelentsenek a magyar 
termelőknek, akkor az, azt hiszem, az előző év ezt már bizonyította.  

Csak egy személyes példával szeretném cáfolni azt, amit Gőgös képviselő úr mondott. 
Személyes érintettje vagyok Jászapáti város polgármestereként egy gyors építési engedély 
lebonyolításának, amihez az önkormányzattól kezdve a járási hivatal és a szakhatóságok is 
kellettek. Három héten belül sikerült szabályosan, természetesen törvényes keretek között 
lebonyolítani az építési engedélyt. Azt hiszem… (Gőgös Zoltán: És rendezési tervet is 
módosítottatok közben?!) A rendezési terv még további két hét lesz, kettő hét. Fél év alatt egy 
jól előkészített anyag biztosan működik. Ha valaki megérti, hogy ezek a szakhatóságok már 
más filozófiával dolgoznak, mint az előző évtizedekben, akkor egészen biztos, hogy egy jól 
előkészített anyagnak nem kell fél év. Szívesen megosztom Gőgös képviselő úrral annak a 
beruházónak a levelét, amely arról szól, hogy az országban 50 helyen végzett már beruházást, 
és ilyen gyorsan még sehol nem kapta meg az építési engedélyt. (Gőgös Zoltán: Az rendben 
van, de akkor máshol is így kellene csinálni! – Harangozó Gábor: És a többi 49-cel mi van? – 
Gőgös Zoltán: A többi 49-cel mi lesz?) A többi 49-et nem az előző három évben létesítette.  

Köszönöm, elnök úr. (Gőgös Zoltán: Csak akkor miért van másik 15-tel ilyen?) 
 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Varga Géza! 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót. Én is elismerésemet szeretném kifejezni a 

hatalmas mennyiségű anyagért, de évről évre visszatérő problémánk az, hogy nekünk 
képviselőknek így a zárszámadás elfogadásával valójában mi is a feladatunk, hogy tudjuk-e 
ezt szakmailag értékelni, bírálni, konstruktív kritikával illetni, vagy pedig ez kifejezetten egy 
számviteli mutatvány. Azt tudjuk, hogy a Számvevőszék ezt a számviteli törvénynek, illetve 
az államháztartási törvénynek való megfelelőség szempontjából vizsgálja, nekünk ahhoz 
kevés erőforrás áll rendelkezésünkre, hogy ezt mi, akár a Számvevőszék véleményét, akár 
magát a jelentést ebből a szempontból értékelni tudjuk. Ahhoz viszont, hogyha ennek a 
jelentésnek a szakmai részleteibe akarunk belemenni, kevés az idő. Ha erősen akarnék 
fogalmazni, azt is mondhatnám, hogy cinikus az, hogy erre a több száz oldalas törvényre – ha 
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csak a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetét tekintem, azt hiszem, a 220 oldalt is 
meghaladja az a mennyiség, az a terjedelem, amiről beszélhetünk – hagyni fél órát, egy órát, 
hogy ezt megvitassuk, ez így nem értelmes, ez értelmetlen és cinikus, ahogy mondtam. Igazán 
tehát azt szeretném megkérdezni, hogy az itt ülő szakemberek és az előterjesztők hogyan 
látják, a törvény alapján, ami alapján születik a jelentés is és annak a vizsgálata is, mi a 
képviselők feladata ebben a vonatkozásban, tehát mi az, amit nekünk el kellene végeznünk, 
amit mi el tudnánk végezni akár a bizottsági ülésen való megvitatás során, akár az általános 
vita során. Mi úgy gondoljuk, hogy ezért nem tudjuk javasolni az általános vitára való 
alkalmasságát, mert a számviteli ellenőrzési kompetenciánk nem megfelelő ehhez, a szakmai 
értékelésre pedig kevés a vitára rendelkezésre álló idő. Ezt úgy általában mondtam, a 
véleményemet így fogalmaznám meg a témával, a napirendi ponttal kapcsolatban.  

Ugyanakkor tartalmilag is kiragadnék néhány részletet ebből a hatalmas anyagból. Az, 
hogy a GDP-be történő belehelyezését és ennek az elemzését halljuk évről évre és 
folyamatosan, hogy azzal büszkélkedhetünk a mezőgazdaságban, hogy az milyen mértékben 
segítette az ország GDP-jének a pozitív szinten tartását, ami nem sikerült a ’12. évben, mint 
tudjuk, a külkereskedelmi mérleget viszont jelentősen, ha jól emlékszem, több mint 
50 százalékkal javította a mezőgazdaság hozzájárulása a külkereskedelmi mérleghez. Ezek 
így mind szépek, de ez tipikus esete annak, amikor ugyanazt a témát különböző oldalakról 
lehet megvilágítani. Ha megvizsgáljuk a mezőgazdaság szerkezetét, akkor továbbra sem javul 
a mezőgazdaság azon szerkezete, amit egyébként az anyag is megállapít, nem csak én 
mondom, hogy túlságosan koncentrált, a mezőgazdasági termékeink kivitele, az export 
túlságosan koncentrál néhány termékre, és azok a termékek viszont alapanyagok. És továbbra 
is ugyanúgy – amire mi nem vagyunk büszkék, a kormány büszke rá – gyakorlatilag a 
gyarmati exportstruktúrát tükrözik a számok. Ezért nem csak a GDP-hez való hozzájárulás a 
fontos, mert annak nincs köze a valós élethez, viszont ahhoz volna köze, hogy milyen az 
agrárszerkezetünk, az agrárstruktúránk, hogy ha ezek a számok sokkal differenciáltabban 
tükröznék a magyar termelést.  

Gőgös képviselőtársam említette itt mindezen közben, tehát a sikerpropaganda mellett 
is az élelmiszeripar, az élelmiszeriparunk leépülésének a jeleit, ezek a jelek jól mutatják ezt a 
rossz agrárstruktúrát. De ez csak egy kiragadott vélemény volt arról, hogy nem helyes az, 
hogy mindig a GDP az egyetlen mutató, amibe behelyezzük ezt, ez tipikusan az, hogy a 
statisztikát mindenki úgy forgatja, ahogy maga akarja.  

Egy másik kiragadott példám is lenne: az osztatlan közös tulajdon kérdése, ami 
nagyon-nagyon érdekelt végig a szakmai munkánk során, és megtudjuk, ebből tudjuk meg – 
mert erről kormányzati propaganda nem szól –, hogy amit a kormány egy nagy 
beharangozással elfogadott, és, nem tudom, ilyen tízmilliós kommunikációs költséget is 
látunk a jelentésben arról, hogy az osztatlan közös tulajdon kiméretésének a költségei. 
Ugyanakkor viszont egyszerűen egy kormányrendelet késői hatálybalépése, mert valamikor a 
tavasz során kellett az embereknek az igényüket beadni arra, hogy ki igényelné az osztatlan 
közös kiméretését, majd megismerjük a jelentésből, hogy a kormányrendelet december 28-ai 
hatálybalépése ezt nem tette lehetővé. Az emberek nagyon rámozdultak, tudjuk, hogy 
túljelentkezés volt, jelentős volt, több százezren szerették volna ezt kiméretni, ugyanakkor 
viszont 500 milliót különített el a költségvetés erre a célra, ha jól emlékszem, amiből, nem 
emlékszem a pontos számra, de talán 360 millió átutalásra került egy pilotprojektre a nemzeti 
kataszteri kft. részére. Tehát miközben szűkös volt az az 500 milliós költségvetés, abból sem 
konkrétan a kiméretés költséget fedezték, hogy legalább azt tudnánk mondani, hogy abból a 
300 ezer fölötti igényből 40 ezret, 20 ezret, 30 ezret ki tudtunk méretni, hanem ott is azt 
látjuk, hogy annak a 350 milliót meghaladó részét egy pilotprojektre költöttük. Tehát hogyha 
célunk volna, hogy ilyen részleteket is elő tudjunk venni, és meg tudjunk tárgyalni ebből a 
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törvénytervezetből, akkor erre sokkal több idő kellene már a bizottságban is, és nyilván a 
plenárison is.  

Úgyhogy ha arra a kérdésemre kaphatnék esetleg választ – ha sikerül, sikerül, ha nem, 
azt a választ is elfogadom –, hogy tulajdonképpen az előterjesztők mit várnak el a 
képviselőktől, hogy szakmailag értékeljék, vagy hogy a számviteli szabályoknak való 
megfelelés szempontjából értékeljék az elhangzott jelentést és az előttünk lévő napirendi 
pontot. A többi, a GDP-vel meg az osztatlan közössel kapcsolatos mondataim lényegében 
csak kommentárok voltak a részemről. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: További jelentkezőt nem látok. Magam is szeretnék hozzászólni, ezért a 

formalitások miatt átadom az ülés vezetését Gőgös Zoltán alelnök úrnak.  
 

(Az ülés vezetését Gőgös Zoltán alelnök veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm. Tessék, elnök úr! 
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Bennünket kormánypártiakat valahol 

megnyugvással tölt el, hogy érdemi kritika tulajdonképpen nem hangzott el a zárszámadással 
kapcsolatosan, talán döntő többségében azért, mert egyszerűen tudjuk, miről van szó, és hogy 
mi történt a 2012. évben, és égbekiáltó, a kormányzatot terhelő felelőtlenség nem volt 2012-
ben. Természetesen voltak olyan kényszerítő intézkedések, amelyeket Kőrösmezei úr is 
említett, elhelyezve a mezőgazdaság helyzetét is a költségvetésben, amelyek ránk is 
vonatkoztak, említette itt a zárolások különféle formáit. Az már csak hab a tortán, hogy az 
Unió kicsit túlfeszítette a húrt a ránk kényszerített óvatossággal, és minden idők egyik 
legsikeresebb, a költségvetési GDP-arányos hiány szempontjából legsikeresebb évet tudtuk le 
2012-ben. Ezek szerint lehettünk volna engedékenyebbek is, csak akkor az Unió megint a 
fejünkre koppint – ez egy ilyen játék. A túlzottdeficit-eljárás alóli mentesítés, remélem, a 
későbbiekben könnyebbé teszi az ilyen típusú vitákat az EU-val, magyarul higgyék már el, 
hogy a kormány elég jól számolja a költségvetést, a kiadási és bevételi állapotokat, nyomon 
követi azokat az év folyamán, és amit vállalt, azt az év végére teljesíti. Ez történt a 2012. 
évben is.  

Ami a mezőgazdaságra utaló, a kárenyhítésre utaló, alelnök úr által tett megjegyzést 
illeti, meg szeretném jegyezni, hogy az alelnök pontosan ismeri a kárenyhítési szabályokat, 
hogy annál az ominózus 30 százalékos általános árbevétel-kiesésnél nagyobb esetben lehet 
csak alanya valaki a kárenyhítésnek. A helyzet az, hogy tavaly bizony a legnagyobb veszteség 
a kukorica esetében történt, de pontosan tudjuk, hogy egy gazdálkodónak nem csak egyféle, 
monokultúrás terméke van, és a többi termékből egy viszonylagosan jó értékesítési áron 
magasabb bevétele született – ez az igazság –, így aztán az összárbevétele, annak a 
csökkenése nem érte el a 30 százalékos kritikus mértéket, amely mérték elérése fölött lehetett 
volna csak a kárenyhítési alaphoz járulni. Hozzáteszem, hogy akiknek ilyen veszteségük 
történt, és mégis benntarthatóak voltak a rendszerben, mert a káruk 30 százaléknál magasabb 
volt – megemlítek ilyet: szőlő-, gyümölcstermelők, akik téli, majd tavaszi fagykárt is 
elszenvedtek sajnos a 2012. évben, tehát nemcsak aszálykár volt, hanem nagyon súlyos téli 
fagykár is, ha emlékeznek rá, februárban egy hosszan tartó mínusz 18-24 Celsius fokos tartós 
hideg áramlott be az országba –, nos, akik ott olyan mértékű kárt szenvedtek, azok viszont 
majdnem száz százalékos kárenyhítésben részesültek, hiszen az általunk elfogadott új 
kárenyhítési törvény egyrészt bővítette az alanyok számát a kötelezettséggel, de ez egyben azt 
is jelentette, hogy egy jelentős mértékű felhalmozódó kárenyhítési alap áll a 
rendelkezésünkre, ami már tavaly is így volt. Azaz az érintettek arra számíthatnak – mondom, 
az érintettek, tehát akik a törvény alapján kárenyhítésre jogosultak –, hogy egy egész 
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tisztességes kárenyhítésben részesülnek végül is. Úgyhogy egy picit egyoldalú volt ez a 
kritika az alelnök úr részéről.  

A kárenyhítési törvény első változata hosszú kritika után még az ő kormányzásuk 
idején született meg, de ők is elismerték, hogy azon módosítani kellett, és a mi 
kormányzásunk alatt ezt megtettük. Szerintem működőképes a kárenyhítési rendszer.  

Bizottságunknak lehetősége van egyébként arra, hogy a megjelent kormányzati 
tisztviselőket és a háttérintézmények vezetőit megszólítsuk, hogyha erre változatlanul igényt 
tart az alelnök úr, és Palkovics Péter is rendben lévőnek látja ezt – mert ő megteheti, hogy 
írásban válaszol, illetve a miniszter úrnak feltett kérdésre adandó választ úgyis a 
háttérintézmény fogja szakmailag előkészíteni –, tehát ha rendelkezésünkre áll, és Palkovics 
úr szeretne a III. és a IV. tengellyel, valamint az építési engedéllyel kapcsolatos vitában 
hozzászólni, szívesen vesszük, mert akkor egyértelmű lesz az információ.  

Ami viszont a mezőgazdaság tavalyi helyzetére utal, én is tettem rá utalást, de 
mindenki tudja, hogy fagykárok és aszály volt. Mindenkinek azt kívánom, hogy a következő 
ciklusban is legyen lehetősége parlamenti képviselőnek lenni. Én magam, hogyha netán ez így 
sikerül, biztos, hogy az egyik legfontosabb feladatomnak azt tekintem, hogy a mezőgazdasági 
kockázati károkat csökkentsük. Most már látható, hogy a legnagyobb kockázati kár az aszály 
kivédésével lenne lehetséges. Ez egy iszonyú program, a kezdő lépései megtörténtek a 
vízügyi rendszer és a hivatalok létrehozásával, de erőnk és időnk messze nem volt ebben a 
ciklusban, hogy ezt a nagyon nagy rendszert, az egész vízkormányzás rendszerét 
megmozdítsuk, és érdemben nézzük meg, hogy hol lehetséges bővíteni az öntözéses területek 
mennyiségét.  

Mindannyian sokszor elmondtuk, de az elméleti játékot most sem hagyhatom ki, hogy 
mi lett volna, ha a tavaszi dunai áradás vizét, annak jelentős mennyiségét tározókban meg 
tudjuk fogni, de ez be szokott következni a tiszai áradással, a tavaszi zöldárakkal is. Ez a játék 
elméletben mindig működik, hogy abból a vízből mennyi ideig tudtunk volna olcsó vizet 
biztosítani a gazdálkodóknak. Itt azért mertem megemlíteni, hogy „olcsó”, mert én nem értek 
egyet azzal, hogy az állam által kezelt be- és kifolyó vizeinkből nagyon súlyos vízhasználati, 
vízkiemelési díjat kell fizetniük a gazdálkodóknak a különféle vízügyi hatóságoknak. Lehet, 
hogy ez egy bevétel a költségvetésnek, de súlyos károkat okozunk vele az ország GDP-
értékében, amikor a mezőgazdaságnál sajnos hagyjuk, hogy veszendőben menjen jó néhány 
érték. Állítom, hogy ha az összesent megnéznénk, akkor az ingyen adott víz ugyan 
bevételkiesést jelentene az egyik igazgatási szervünknél, de összességében sokszoros hasznot 
hozna a gazdánál történt bevétel és az annak következtében fizetendő adók és terményeladás 
következtében. Úgyhogy én a magam részéről a természeti károk kockázatára szeretném majd 
helyezni a hangsúlyt, ezt a tavalyi zárszámadás és a számok is mutatják.  

Nekem még egy adat fontos volt, amit Kőrösmezei úr elmondott, az az 500 milliárd 
EU-ból érkező támogatás. Itt mindig van egy vita, és hallom, jobbikos képviselőtársaink most 
készülnek valami új földvédelmi törvénnyel – nem is tudom pontosan a kifejezést –, hiszen a 
legmagasabb politikai szintre, a frakcióvezető szintjére helyezték ennek a kommentálását, 
ebből látszik, hogy a téma politikai, nem is annyira szakmai. A végső fázis, ha jól értettem az 
eddigi üzenetekből, az lenne, hogyha ez sem megy, az sem megy, akkor lépjünk ki az EU-ból, 
ha jól értettem egy ma reggeli interjúban is a frakcióvezető úr, a Jobbik frakcióvezetőjének a 
kérését. Az EU-alapokmány módosításával kezdenék, moratóriummeghosszabbítással meg 
minden egyébbel, és ha nem megy, nem megy, lépjünk ki az EU-ból! Mindig tessenek 
megjegyezni ezt az 500 milliárdos éves támogatást, hogy ebben a környezetben, ebben az EU-
s környezetben a magyar mezőgazdaság fenntartható lenne-e ezen támogatás hiányában. Ha 
semmi mást nem veszünk, ha az önök által vélelmezett uniós diszkriminációt, gonoszságot és 
mindent véve, ha mindezt félretesszük, és csak naturáliákban gondolkodunk, bizony mondjuk 
meg őszintén, hogy a mezőgazdaság komoly nyertese ennek. Lehet, hogy vannak az 
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országnak más vesztes területei, amelyeket kényszerűségből elfogadtunk az EU-s 
csatlakozáskor, de ennél világosabban nem lehet kifejezni, azt hiszem, hogy mit jelent nekünk 
az EU-támogatás. Meg lehetne tenni azt, hogy enélkül termelünk, de amikor a 
környezetünkben mindenki ezzel a támogatással termel, akkor borzasztó nehéz lesz majd 
biztosítani azt az exportteljesítményt, amit évről évre látunk a mezőgazdaság esetében.  

Annyiban igazat adok, elfogadom az ellenzék azon kritikus véleményét, mert magam 
is ezt hangsúlyozom, hogy jó lenne, hogyha az alapanyagexport szintjéről a feldolgozott-
termék export szintjére lépnénk át, ez is egy modell, amit már mindenki tud, de az első, az 
Antall-kormány sajnos téves, hibás élelmiszeripari privatizációját még mindig nem heverte ki 
az ország – ezt is mondjuk meg őszintén! És talán a kormányzatnak is az az egyik legnagyobb 
feladata, amire azért elég komoly erőfeszítéseket tett, a hazai feldolgozóipar, 
élelmiszerfeldolgozó-ipar újbóli megerősítése. Persze ehhez nem járult hozzá azon szocialista 
magatartás, amikor Kaposvár kivételével a teljes cukorgyári kapacitásunkat tönkretették – 
tehát azt is tegyük hozzá akkor rögtön, hogy itt nemcsak az Antall-kormány volt, hanem 
súlyos szocialista félreértelmezése is volt az EU cukorreformjának, aminek Magyarország lett 
a legnagyobb áldozata! Tény azonban, hogy minél magasabb szintű feldolgozottélelmiszer-
termeléshez és -piachoz kellene eljutnunk, én ebben is egyetértek a kritikusokkal, hogy ne a 
tömegtermék, a dömpinges tömegtermékek piacon legyünk versenyképesek. Persze ha 
másunk most egyelőre nincs, akkor ez is nagyon jó, hogy számolnak velünk, hogy 
gabonából… Örömmel olvastam – örömmel? Nem is tudom. Kettős öröm, vegyes öröm, azt 
hiszem, így szokták mondani –, hogy a legmagasabb minőségű olasz tésztagyárak magyar 
búzával javítják fel az ott termelt búzájukat, mert csak így tudják előállítani a tényleg 
világhírű olasz tésztákat, ők ebben nagyhatalom. Hogy ez nekünk jó hír-e, hogy ilyen 
minőségű búzánk van, az egy dolog, a másik, hogy mi exportáljuk oda, és nem mi gyártjuk 
azt a tésztát, miközben mondhatnám itt, hogy van Gyermely, és meg tudunk említeni jó 
néhány komoly tésztagyárat. (Varga Géza: Kezdünk közelíteni!) Én is azt mondanám, hogy, 
igen, talán jobb lenne, hogyha már a tészták vetekednének az Európai Unió piacán, a mi 
alapanyagunk pedig rendelkezésre áll.  

Megköszönve és természetesen értve az Állami Számvevőszék jelentését és a finom 
megfogalmazásait, kritikai észrevételeit, én azt gondolom, nyugodt szívvel támogathatjuk 
általános vitára ezt a zárszámadást. Köszönöm szépen.  

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

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Visszaveszem az ülés vezetését. (Varga Géza jelzésére:) Van még egy 

kérdező. Azt kérném szépen, Géza, képviselőtársam, ha lehetséges, röviden, mert szót 
szeretnék adni Palkovics Péter úrnak a feltett konkrét kérdések kapcsán. Megadom a szót, 
Varga Géza! 

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Szinte csak a megszólítottság okán: az elnök úr messze 

túlhaladt az előttünk lévő napirendi pont keretein azzal, amikor a Jobbik politikai szándékát, 
törekvéseit említette. (Közbeszólások.)  

Ami az uniós támogatásokat illeti, megint elhangzott az elnök úr részéről, hogy ez 
milyen nagyszerű dolog nekünk, és hogy a mezőgazdaság ennek a nyertese. Mi tényleg nem 
így gondoljuk. Erre nézve végeztünk kutatásokat, számításokat, és Magyarország kapcsán 
nemcsak a közvetlen kifizetéseket és a közvetlen befizetést kellene venni. Igenis azáltal, hogy 
a magyar mezőgazdaság kénytelen elviselni az áruk szabad áramlása miatt beáramló 
feldolgozott élelmiszereket, sok esetben előfordulhat az, mondhatnám, hogy a mezőgazdaság 
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és az élelmiszeripar vonatkozásában túlnyomóan, hogy kimegy az alapanyagunk, és bejön a 
kész termékünk. Azt gondoljuk, hogy ez nem előnyös. Nem a támogatások mezőgazdaságáról 
álmodunk mi, és ezért nem esünk hasra attól, hogy az Unió milyen nagy támogatást ad. 
Gondolom, a csatlakozásunk óta eltelt idő után senkinek nincs most már illúziója afelől, hogy 
az Európai Unió központi hatalmai nem jótékonyságból adják ezt a támogatást; azért adják ezt 
a támogatást, mert az alapanyagot valahol elő kell állítani, ezt teszik a perifériaországok – mi 
magyarok idetartozunk, de mi nem szeretnénk gyarmat maradni, és nem szeretnénk 
perifériaország lenni –, tehát a periférián előállíttatja a gyarmati alapanyagot, mondjuk mint a 
gyémánt esetében: a gyémántot Dél-Afrikában kibányásszák, és a holland Antwerpen egy 
utcájában pedig megcsiszolják. Ugyanez az eset áll itt is fenn. Ezért tehát az az 500 milliárdos 
támogatás valóban nagy összeg, ez nem kétséges, de hogyha megnézzük azt, hogy ez az 
500 milliárdos támogatás hogy ront a magyar mezőgazdaság szerkezetén, és megnézzük, hogy 
hova jut ez az 500 milliárdos támogatás, hogy mely szektorok kapják ennek a nagy részét, 
akkor én azt gondolom, olyan sok ember nem sírna érte, hogyha ez a támogatás más formában 
nemzeti hatáskörbe kerülne. Amit elveszítünk ezzel, vagy ezzel a támogatás, ezzel 
megvásárolnak bennünket, karperecet tesznek a kezünkre, ami akkor is karperes, ha esetleg 
aranyozottnak látszik.  

Hogyha ez nemzeti hatáskörben történhetne, és az élelmiszer-önrendelkezésünket is 
vissza tudnánk szerezni, akkor megváltozna az a példa, amit éppen az elnök úr mondott, hogy 
Olaszországban magyar búzából csinálják a legkiválóbb tésztát. Ez a mi értékünk, és ezzel 
kellene sáfárkodnunk, ezt az értéket kellene értékén kínálni a világnak, az olaszoknak, 
bárkinek, nem pedig azt, hogy jaj, most már akkor elértük a támogatás milyen szintjét, mert 
az, hogy a támogatások hova jutnak… Nem akarom mondani, én is tudom, hogy ez nem 
ennek a napirendi pontnak a témája, csak ha már az elnök úr felvetette, akkor elmondom, 
hogy ha ezekkel a támogatásokkal mi rendelkezhetnénk, és ha támogatások miatt nem lenne 
megkötve a kezünk, akkor egy sokkal egészségesebb agrárszerkezetet alakíthatnánk ki, 
amelyik sokkal több munkahelyet, valódi munkahelyet tudna teremteni a magyar vidéken. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Gőgös Zoltán: Ezt inkább ne próbáljuk meg, Géza!)  
Palkovics Péter elnök úrnak adok szót. Kérem, elnök úr, röviden reflektáljon a Gőgös 

alelnök úr által elmondott felvetésekre.  
 
PALKOVICS PÉTER (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal): Köszönöm a szót. 

Tisztelettel köszöntöm az elnök urat és a Mezőgazdasági bizottság ülésének a résztvevőit! 
Nehéz lesz röviden. Röviden a kárenyhítésre fogok tudni reagálni, és elnök úr, tisztelettel, egy 
szóban kijavítanálak: nem majdnem, hanem teljes egészében, tehát a 2012. év után 
valamennyi, a hozamérték számítás alapján bejött, jogosult igényre visszaosztás nélkül, 
100 százalékban ki tudtuk fizetni a kárenyhítési alapból a károsultak igényét. (Gőgös Zoltán 
közbeszól.) Hangsúlyozom: a 30 százalékos hozamértéket, az elnök úr ezt részletesen 
ismertette.  

Egy dolgot talán meg kell említeni a kárenyhítés kapcsán: hogy a kárenyhítési alap 
2012-től nem kétpilléres, hanem hárompilléres, tehát bejött egy biztosításidíj-támogatás, és 
talán amellett, hogy a 2012. évet értékeljük, annyit el kell mondani, hogy a ’13. évben a 
biztosításidíj-támogatásra bejött igények és szerződések megháromszorozódtak a 2012-eshez 
képest, tehát a harmadik pillér életre kelt. Nem szeretném megelőlegezni, hiszen messze 
vagyunk még attól, a kárenyhítési befizetéseknél tartunk még csak ’13-ban, és annak az 
értékelése és kifizetése ’14. év elejére fog kerülni, de ebben az évben nem volt olyan általános 
kár – általános kár! –, mint a 2012. évben volt, amellett, hogy akit kár ért, annak 
természetesen az a legsúlyosabb, akár aszályban, akár a szórványjegekben. Jelen pillanatban 
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ugyanúgy rendelkezésre áll a 8,4 milliárd a kárenyhítési alapban, és ehhez kapcsolódik egy 
megháromszorozódott biztosítási igény. Én tehát úgy gondolom, hogy a kárenyhítési alap 
ezzel a kiterjesztett három pillérrel az Európai Unió tagállamai között, úgy mondom, egyedi 
jelleggel kiválóan működött. A számítási metodika jogalkotás kérdése természetesen.  

A másik két kérdést illetően: nem szeretném elvenni a miniszter úr válaszát, amit 
vélhetően meg fog adni aszerint, ahogy azt előírják a szabályok, de a megszólíttatás, a 
kétszeres megszólíttatás okán mindenképpen reagálnék rá. Gőgös képviselő úr azt mondta, 
hogy 2010-ben 80 százalék volt a lekötés. (Gőgös Zoltán: Az I. tengelyen!) Összesenben is 
akörül volt, a négy tengelyben is akörül volt. (Gőgös Zoltán közbeszól.) Én még egy számot 
hozzá szeretnék tenni: a kifizetés alig haladta meg a 20 százalékot. Ebből a 80 százalékos 
lekötésből 2012. december 31-éig az agrár-közigazgatás több mint 248 milliárd befagyott 
forrást tárt fel, ez a teljes EMVA-program 20 százaléka, ez a lekötés tehát 60 százalék reális 
és 20 százalék irreális lekötést tartalmazott. Az ATK 1-2-ben, és ez a leghosszabb futású 
program, hígtrágya és az állattartó telepek beruházásában, nem volt ritka az öt és fél éves 
megvalósítási határidő, mert adunk hármat, meg egyet hosszabbítunk a közbeszerzésre, megy 
egyet a vis maiorra, meg mindenféle egyéb, és még rá egy évre kell benyújtani az utolsó 
kifizetési kérelmet. Tessék megmondani, hogy egy hétéves programban, öt és fél éves 
megvalósítási határidővel matematikailag hogyan lehet egy meg nem valósult beruházást újra 
visszaforgatni a rendszerbe! Hét év – öt és fél év. Ez kényszerítette rá arra a jogalkotót, hogy 
rövidítse ezeket a határidőket.  

Jelen pillanatban – néhány dátumot még mindenképpen el kell mondanom – n plusz 2-
vel dolgozunk, ’13. év végén zár a program, ’15-ig lehet elszámolni az Európai Unióval. Jelen 
pillanatban az utolsó kifizetési kérelmet ’15. január 31-éig lehet benyújtani, utána van még 
azoknak az elbírálása, kifizetése, lehívása az Európai Unióból, és onnantól kezdve már csak a 
jelentéskészítés időszaka marad – ’13. szeptemberét írjuk. Nincs másfél év ahhoz, hogy 
megpályázza, megvalósuljon, benyújtsa, és benyújtsa 2015. január 31-éig a jogerős építési 
engedéllyel támogatott utolsó kifizetési kérelmét. Ez kényszeríti rá a jogalkotót arra, hogy 
rövidítse ezeket a határidőket. Jogszabályilag belefér hat hónapba egy első kifizetési kérelem 
benyújtása. Annyit mindenképpen szeretnék a képviselő úr hozzászólásán javítani, hogy nem 
az van megkötve a jogszabályban, hogy építési jellegűt kell benyújtani, hanem az van 
megkötve a jogszabályban, hogy nem lehet a hat hónapban benyújtott kifizetési kérelemben 
csak egyéb elszámolható költség, tehát tanulmány, terv vagy bármi egyéb, tehát ebben gép és 
technológia benne lehet, nemcsak építés, hanem gép és technológia.  

Nagyon fontos elmondani azt, ami a zárszámadásból is kiderül, hogy közel 
60 százalékon áll a kifizetés, egyébként itt forintban számított kifizetésről; ugyanez euróban, 
ahol az alap rendelkezésre áll, 65,8 százalékos. Annak az esélye, hogy maradéktalanul 
lehívjuk az agráralapokból az európai uniós forrásokat, megvan, de kizárólag abban az 
esetben lehetséges, ha olyan beruházásokat, olyan pályázatokat támogatunk, amelyek meg is 
valósulnak. Ezt kell látni a hat hónapon belül, és ez az a visszapörgetett forrás, amit adott 
esetben még ki lehet vinni a gazdálkodók körébe, a vállalkozók körébe.  

Talán még egy adat nagyon fontos a mai vitában: az agráralapoknál teljes egészében 
refinanszírozottak az odaítélt és kifizetett támogatások, tehát bár a júliusi kifizetéseket 
refinanszírozta az Európai Unió, jelen pillanatban kizárólag csak az átfutási időszak, tehát a 
cashflow-átfutási időszak szerepel kinnlévőségként. A lehívás esélye tehát erről az oldalról is 
támogatott.  

Konkrét ügy a III. és a IV. tengely. Én szeretném lefordítani, hogy a IV. tengely a 
Leader – hogy mindenki pontosan értse. A Leader-történetbe nem szeretnék belemenni, az 
messze meghaladja egy szakmai intézmény kompetenciáját. A leaderek nyitva vannak, 
jelenleg 36 milliárdos forrással jönnek be a kérelmek, 45 milliárd már benn is van ebből – a 
számok azért csalókák, mert helyi akciócsoportonként kell megnézni a forrásokat –, és egy 
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hosszabbítással e hónap szeptemberéig meghosszabbításra került a benyújtási időszak az 
irányító hatóság részéről. Én úgy gondolom, hogy minden esély megvan arra, hogy ezeket le 
tudjuk kötni, és itt is érvényes a hathónapos szabály, ahol építést valósítanak meg a leaderek.  

A III. tengelynél hasonló a helyzet: most záródott le egy diverz jogcím, és két jogcím 
még meg fog nyílni, azt hiszem, ez nem titok, vagy ha titok, akkor elárultam: turizmusban és 
egy ilyen integrált közösségi szolgáltató tér és ahhoz kapcsolódó tanya-plusz körben – 
kidolgozás alatt vannak a jogcímrendeletek. Ez ebben az évben meg fog nyílni, és én úgy 
gondolom, hogy az I. tengelyen is meglesz a lehetőség arra, hogy új kérelem kerülhessen 
beadásra, ennek a részleteibe nem szívesen mennék most bele.  

Kizárólag a kifizetések felgyorsításával, a másik oldalon pedig a beruházók 
megalapozott kérelmekkel kell hogy bejöjjenek, megvalósítható kérelmek kell hogy 
bejöjjenek, mert most már másodszorra ezt nem lehet megfordítani. Amit most odaítélünk, 
arra konkrét, megvalósult beruházás kell hogy jöjjön, és akkor elérhetünk egy száz százalék 
fölötti lekötést egy nagyon rövid átmeneti időszakra, és el tudunk érni egy 99,9 százalékos 
lehívást, ha minden klappol. 

Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Gőgös Zoltán! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm. Nem fogom húzni az időt, mert egyedinek 

tűnik a probléma, amiről beszéltem, meg amire az elnök úr megpróbált választ adni. 
Szerintem nem értik a problémát, elnök úr. Én elhiszem, hogy mindenhol olyan zseniális 
hivatalok vannak, mint Pócs képviselőtársaméknál, de abban az esetben, hogyha 
egyértelműen vis maior van, tehát hogyha valaki a hivatalok késlekedése miatt nem tudott 
építési engedélyt szerezni, és nem tudott nekiállni dolgozni, és ő időben jelzi, jelezte a 
hivatalnak, hogy hat hónapon belül nem tud benyújtani számlát, és közben elkészült az épület, 
és két nappal a végleges számla előtt, mikor már minden kész, a benyújtási határidő előtt kap 
egy határozatot, hogy visszavonták a 40 millió forintos támogatását, azért ettől sokan 
idegesek lesznek. És ez nem egyedi eset.  

Megkérdeztem a megyei hivatalokat, minden hivatal többször jelezte a központ felé, 
hogy ezen a rendeleten valamit finomítani kell. Én nem azt mondom, hogy nem kell valami a 
gyorsítás érdekében, de ahol egyértelműen az egyéb hatóságok hülyesége miatt bukna valaki 
pénzt, ott, azt gondolom, ne legyen már az, hogy mindig a hivatalnak van igaza, elnök úr. Én 
ennyit kértem. Én annyit mondtam, hogy ezzel probléma van. 

Öt és fél éves megvalósítást emleget. Úgy tűnik, hogy ebben a teremben mindenki 
elfelejtette, hogy 2008-ban volt egy válság, és olyan szinten roppant meg főleg az állattartók 
forráslehetősége a bankok felé, hogy az a csoda, hogy egyáltalán bármit is tudtak beruházni – 
és nagyon komolyan beruháztak, és a hivataloknak az lenne a feladata, hogy ezt segítsék. Én 
azt látom, hogy időnként állam az államban az MVH, elnök úr, és minden egyes képviselői 
kérdésemre mindig az jön vissza, hogy én vagyok a hülye. Higgye el, én csak azért kérdezek, 
mert hozzám kerülnek ezek a problémák, nekem egyetlenegy beruházásom nem volt. De 
tudom, hogy vannak ilyen problémák, és tudom, hogy a hivatali apparátus is tudja, csak 
valamiért egyszerűen mereven ragaszkodnak egy leírt jogszabályhoz. Annyit kér itt – főleg – 
a vidék, mert ezek vidéki beruházások, falukban, ahol nem minden olyan gördülékeny, mert 
nem a faluban van az ügyintéző, hanem éppen a járásban valahol – azt sem tudják, melyik 
irodába kell menni az átszervezés miatt –, és ha ott… Persze arra is kíváncsi lennék, hogy 
valaki két hét alatt hogy módosít rendezési tervet, mert sokszor két év is kevés hozzá, de 
minden zseniális, úgy látom, abban a hivatalban, ahol a képviselő úr a polgármester, látom, 
vannak még csodák, de mi semmi mást nem kérünk, csak azt, hogy ezt emberi módon 
próbálják meg kezelni, hogy ne bukjanak ezért 30-40 milliókat vállalkozók meg befektetők 
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falunk, akik ezt szeretnék megcsinálni. És én úgy látom, nem értik ezt a problémát. 
(Jelentkezések.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem adok szót senkinek sem ebben a témában a 

későbbiekben (Derültség.), mert kinyitottunk egy olyan területet, ami abszolút nem tartozik a 
megnyitott és tárgyalt napirendi pontunkhoz.  

Kérdezem az előterjesztőket, hogy van-e olyan felvetett kérdés, amelyre válaszolni 
szeretnének mind a kormány, mind az Állami Számvevőszék részéről. Megadom a szót.  

 

Válaszok, reflexiók 

Dr. K őrösmezei Csaba (Nemzetgazdasági Minisztérium)  

DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Itt 
szakmai viták és aktualitások kerültek inkább szóba, a benyújtott tervezethez ezek 
értelmezhető módon nem köthetőek, kivéve talán Varga képviselő úrnak azt a megjegyzését, 
miszerint túl rövid a határidő ennek a tervezetnek a megtárgyalásához. Augusztus 30-án került 
benyújtásra, tehát a múlt előtti pénteken, tehát fel lehetett ezt lapozni. Ahogy mondtam, maga 
a törvényjavaslat és mellékletei viszonylag rövidek.  

Azt, hogy mit várna az előterjesztő a képviselőtől, nem szeretném most itt kifejteni. 
(Derültség.) Nyilván sokféleképpen lehet egy ilyen beszámolót megközelíteni, igen, lehet 
szabályszerűséggel, megfelelőséggel, lehet a célszerűségét vitatni. Nyilván van egy 2012. évi 
költségvetési törvény, amely óriási mozgásteret ad a kormányzatnak, és nekünk arról kell 
beszámolnunk, hogy ezt mi hogyan láttuk el mint végrehajtó hatalom – ennek a megítélését 
kérjük szépen támogatni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: (Niklai Helénának:) Parancsoljon! 
 

Niklai Heléna (Állami Számvevőszék) 

NIKLAI HELÉNA (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen. Varga képviselő úr 
hozzászólására csak annyit szeretnék elmondani, hogy az Állami Számvevőszék 
ellenőrzésének a jogi alapját az ÁSZ-törvény 5. § (7) bekezdése képezi. A mi ellenőrzésünk 
célja, hogy a zárszámadási törvényjavaslat megbízhatóságát értékeljük, ehhez megfelelő 
bizonyosságot szerezzünk a törvényjavaslatot megalapozó beszámolók és elszámolások 
megbízhatóságáról, és ellenőrizzük, hogy az ellenőrzött szervezetek gazdálkodása, szakmai 
feladatellátása szabályszerű volt-e, kötelezettségeiknek megfelelően gazdálkodtak-e a 
közpénzekkel. Az ellenőrzési megállapításainkkal hozzá kívánunk járulni az Országgyűlés 
megalapozott döntéshozatalához. Köszönöm szépen.  

 

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A szavazáshoz érkeztünk.  
Kérdezem, ki az, aki általános vitára javasolja, támogatja a most tárgyalt 

zárszámadást. Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 14 igent számoltunk. Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) Nincs ilyen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem szavazat 
van. Megállapítom, hogy a bizottságunk nagytöbbsége támogatja az általános vitára 
alkalmasságot.  

Nem kell előadót állítanunk, ismert, hogy a költségvetésnél és a zárszámadásnál egy 
általános vélekedésre van lehetőség, amit a Számvevőszéki és költségvetési bizottság 
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képviselője fog majd elmondani. Mi a bizottságban elhangzott véleményeket eljuttatjuk az 
előadónak.  

A napirendi pontot lezárom, az előterjesztőknek köszönöm a jelenlétet.  

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 
T/11456. törvényjavaslat (Általános vita első helyen kijelölt bizottságként) 

Szeretném jelezni, hogy a 2. napirendi pontunk tárgyalását, illetve az ülést 12 óra 
50 perckor fel fogom függeszteni, ha végzünk, ha nem, és hogyha nem végzünk, akkor a 
parlamentben folytatni fogjuk egy délutáni ülésen. Mindenki megkapta talán a jelzést, hogy 
13 órakor a miniszterelnök a félévi nyitó beszédét fogja tartani, és jelen szeretnénk lenni.  

A második napirendi pont a termőföld védelméről szól. Kérem a kormány jelen lévő 
képviselőit, hogy foglalják el a helyüket. (Megtörténik.) Ha helyesen adminisztráltuk le, akkor 
dr. Papp Bálintot és segítőjét, Ripka Jánost köszönthetjük itt a kormány képviseletében. (Dr. 
Papp Bálint és Ripka János bólint.) Megadom a szót, hogy röviden ismertessék az 
előterjesztés lényegi fordulatait.  

 

Dr. Papp Bálint (Vidékfejlesztési Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

DR. PAPP BÁLINT (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Az előterjesztést, úgy gondolom, mindenki megismerhette, hiszen június elején lett 
benyújtva az Országgyűléshez, tehát tényleg csak röviden szeretnék beszélni arról, hogy 
melyek azok a legfontosabb dolgok, amelyek miatt módosítani szándékozzuk a 2007. évi 
CXXIX. törvényt.  

Egyrészt 2007-es a jogszabály, azóta a jogalkalmazók részéről számos visszajelzést 
kaptuk, ami miatt pontosítani és módosítani szükséges néhány szakaszát. Ezen kívül az 
alaptörvény, a Nemzeti Vidékstratégiában megfogalmazott dolgok, valamint a 2012-ben 
történt ombudsmani vizsgálat, amelyről kaptunk egy jelentés, szintén azt erősítette meg, hogy 
a termőföld védelmét erősíteni kell, és ezek lettek megfogalmazva ebben a módosító 
javaslatban. Azt gondolom, minden téren szigorodtak a jogszabályok a termőföld védelme 
érdekében.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás? (Jelzésre:) Gőgös 

Zoltán! 
 

Kérdések, hozzászólások 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Azt gondolom, abban 
alapvetően mindig konszenzus volt itt a bizottságon belül, de még talán a parlamentben is, 
hogy a termőföld egy pótolhatatlan értékünk, és ha lehet, akkor a beruházásokat, az egyéb, a 
földdel kapcsolatos átalakító tevékenységet lehetőleg minimálisra korlátozzuk. Én úgy 
gondolom, hogy ez a jogszabály nagyjából erről szól – sok minden egyébről is, de nem 
szeretnék ebbe most belebonyolódni, majd szerdán tudunk még erről beszélni. 

Én egy dolgot tartok nem is aggályosnak, mert végül is ezt is az élet kényszeríti ki, 
csak kérdés, hogy alkotmányos szempontból mennyire van ez így, ahogy ebben le van írva, 
rendben, ez pedig a zártkertekben nem művelt területeknek az egyéb hasznosításba vétele, 
most az legyen szociális földprogram vagy akár közmunkások által művelt dolog. Ugyanis én 
úgy gondolom, hogy ezt úgy lehetne, hogyha van valami kártalanítás, abból a kártalanításból 
a büntetések nyilván levonhatók, de valahogy én ezt a részét megfontolásra javaslom, mert 
ebből még lehetnek bajok – hozzátéve, hogy az igény, ami a törvényben megjelent, hogy ne 
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legyenek hangulatrontók azok az emberek, azok a földtulajdonosok, akik nem foglalkoznak a 
területükkel, ami óriási gondot okoz egy zárt közösségen belül, jogos. Tehát maga a szándék 
biztos hogy üdvözlendő, hogy ezzel valamit kezdeni kell, de hogy ez hogy lesz 
végrehajtásilag úgy megcsinálva, hogy ebből ne legyenek később óriási viták, hogy lakatot 
levágnak, meg bemennek… Szóval ez az a rész, ami számomra nem egészen világos, de 
összességében szerintem ez a törvényjavaslat jó irányba megy, az meg, hogy a belterületre is 
érvényesíti a külterületi szántók szabályait és az azzal kapcsolatos dolgokat, rendben van.  

 
ELNÖK: Van-e további hozzászóló? (Jelzésre:) Obreczán Ferencnek adok először 

szót, utána pedig majd Varga Gézának. 
 
OBRECZÁN FERENC (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak pontosítani 

szeretném Gőgös képviselő úr felvetését. Itt elsődlegesen azokról a területekről van szó, 
amelyek szabadon állnak, tehát nincsenek bekerítve, és több éve nem használják a 
tulajdonosok, mert vagy meghaltak, vagy pedig olyan mértékben nem éri meg azon a pár 
négyzetméteren termelni, hogy felhagytak a termeléssel. Ezek a területek valóban szabadon, 
parlagon állnak, és ezeknek a hasznosítására meg kell keresni a módot és a lehetőséget. Én 
úgy érzem, hogy ez a törvényjavaslat ezt a célt szolgálja, amit csak üdvözölni tudunk. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Varga Géza! 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. A törvény szándékával egyetértünk, a 

termőföldet minden szempontból és minden oldalról védeni kell. Kérdésem volna inkább: 
hogy amikor így megnyitjuk mondjuk a termőföld védelméről szóló törvényt, akkor a 
széleróziót, a vízeróziót, tehát azt a humuszvesztést, ami történik, amit a művelési módokkal 
össze lehet azért kötni, bizonyos korreláció létezik bizonyos tanulmányok és kutatások 
alapján, az felmerül-e egyáltalán, az, hogy a humuszréteg, a humusztartalom hány tonnával 
csökken évente, és hogy azt valamilyen módon védeni kellene, intézkedéseket kellene tenni, 
de legalább tudatosítani kellene. Vagy pedig marad továbbra is mindig az, amikor így az 
előkészítésről vitatkoznak, tehát a kérdésem erre irányul, vagy pedig marad ez a szemérmes 
elhallgatása annak, hogy tulajdonképpen a művelési mód, amit a műtrágyák túlzott 
használatával, a nem megfelelő lejtőnek a nem megfelelő… (Gőgös Zoltán: Hol van itt túlzott 
műtrágyázás? Nincs rá pénz!) …a lejtőknek a nem megfelelő hasznosításával, szóval 
olyasmikre gondolok, amik egyértelműen csökkentik a terület humusztartalmát hektárra 
vetítve.  

Megütött, amikor a „cél-kitermelőhely”-hez jutottam a tervezet olvasása során, hogy 
akkor most már akár cél-kitermelőhely is lehet a termőföld, de értem, hogy itt más 
célkitermelésről van szó. Ugyanakkor viszont itt kérdezném és említeném meg, hogy 
bizonyos külföldi földhasználók a nyugati határokon egyszerűen letermelik a humuszréteget – 
példa van rá, a sajtóból mindenki értesülhetett róla –, autóra, traktorra rakják, és elviszik. 
Tehát a humuszvesztés mint fogalom egyáltalán szóba jött-e a viták során, és egyáltalán 
elkezdtek-e róla beszélgetni.  

Az előbb felhördülés volt, amikor a túlzott műtrágyahasználatot említettem, de azért 
ez mégiscsak tény, szóval… (Gőgös Zoltán: Jó neked, Géza, hogy ennyi pénzed van! – Farkas 
Sándor: Ha neked ennyi műtrágyád van! – Közbeszólások.) Nézd, most el lehet hülyéskedni is 
a dolgot, meg lehet a kutatásokat egyszerűen semmibe venni, de a gyomirtószer-használat, s a 
többi, tudjuk mindannyian, akik mezőgazdasággal foglalkozunk, roncsolja a talaj ökológiai 
szerkezetét. A talaj ökológiai szerkezete, akármilyen lassan is, de sivatagosodáshoz vezet. Ez, 
ennek a tudatosítása… Átléphetünk rajta, meg mondhatjuk azt, hogy a mai gazdasági 
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helyzetben ez nem lehetséges, csak egyet ne tegyünk: hogy nem veszünk róla tudomást, hogy 
a művelési móddal tönkre lehet tenni a talaj szerkezetét. Én csak erről beszélek. (Gőgös 
Zoltán: Ez tény.) És hogyha esetleg erre van válasz, akkor megköszönném. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nincs további hozzászóló. Nekem tényleg csak egy rövid 

megjegyzésem lenne, és át sem adom az ülés vezetését a formalitás szabályai szerint. (Farkas 
Sándor: Haladjunk!) 

Sok-sok terület van, amelyre az intézkedés kiterjed, és végre egy régi bánatomra, a 
bányászatra, a kavicsbányászatra is oda fognak végre figyelni, ha jól érzékelem, mert sajnos 
azt tapasztaltam, hogy gazdák küzdenek, hogy az övék legyen az a földterület, aztán miután 
megküzdöttek, és valakié lett, egyszer csak eladták egy multinacionális cégnek 
kavicsbányának. Ez a Duna öntésterületén, régi öntésterületén, Pest megyei területeken 
jellemző, addig volt fontos a gazdának, amíg megszerezte, és utána már abszolút nem volt 
fontos, mert sajnos ezek a multi cégek iszonyú összegeket képesek felajánlani a gazdának, 
hogy adja el neki, és bánya, sóderbánya lett belőle. Úgyhogy én azt javasolnám – remélem, 
hogy az intézkedések most erre is kiterjednek –, hogy ezt valahogy szorítsuk vissza, mert ez 
nem kívánatos jelenség. Sok van, ami okot ad arra, hogy védjük a termőföldünket a 
sztrádaépítéstől a legutóbbi Mercedes-beruházás körüli vitáig, hogy szabad-e egy ilyen 
termőterületet kivonni egy ekkora beruházás miatt, ezeken valóban sokat lehet vitatkozni, de 
az trivialitás, hogy az, hogy sóderbányának kiadjuk egy külföldi multinacionális cégnek, az 
semmiben nem szolgálja a magyar érdekeket.  

Nincs további kérdés. Megadom a szót az előterjesztőknek, hogyha valamelyik 
felvetett gondolatra válaszolni szeretnének.  

 

Ripka János (Vidékfejlesztési Minisztérium) válaszai, reflexiói 

RIPKA JÁNOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Varga képviselő úrnak a talajvédelemmel kapcsolatos kérdésére azt tudom mondani, hogy a 
hatályos, 2007. évi CXXIX. törvény, annak a talajvédelmi fejezete kellő részletességgel 
tartalmazza a különböző deflációs, eróziós károkozással szembeni földhasználói, gazdálkodói 
magatartást. Itt a szintvonalas műveléstől kezdve a különböző mezővédő erdősávok 
használatával kapcsolatos részekig tartalmazzák ezt. Ha és amennyiben viszont a képviselő úr 
által említett példa bekövetkezne, tehát valaki letermelné a felső humuszos termőréteget, az 
egyértelműen hatósági intézkedést von maga után mind a talajvédelmi hatóság részéről, mind 
a földvédelmi hatóság részéről, hiszen ez már kimeríti a termőföld más célú hasznosításával 
kapcsolatos engedély nélküli tevékenységet. Úgyhogy a mostani módosításba ilyen 
szempontból az említett talajvédelmi szigorítás mint defláció vagy erózió elleni védekezési 
szempontok nem kerültek bele, de köszönjük szépen a jelzést.  

 

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Nincs további kérdés, felvetés, akkor szavazunk róla. Kérdezem, hogy ki az, 
aki általános vitára alkalmasnak találja az előterjesztést. Aki igen, az kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ez egyhangú, tehát a bizottságunk egyhangúlag támogatja.  

A bizottsági előadó kijelölése 

Ez esetben egy bizottsági előadót kell állítanunk. Én azt javaslom, hogy Obreczán 
Ferenc tolmácsolja a bizottság véleményét majd az általános vita alkalmával. Ki az, aki 
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elfogadja Obreczán Ferencet előadónak? (Szavazás.) Igen, ez is egyhangú. Obreczán Ferenc 
fog bennünket képviselni.  

Köszönöm az előterjesztőknek a jelenlétet és a válaszokat.  

Egyebek 

Engedjétek meg, hogy az egyebekben két eseményre külön felhívjam röviden a 
figyelmet! Az egyik szeptember 18-a, az OMÉK, ami itt már említésre került. Farkas Sándor, 
az albizottság elnöke javasolta, hogy szeptember 18-án, 14 órakor üljön össze a 
Mezőgazdasági bizottság Kertészeti albizottsága, tehát ez egy hivatalos formában 
megtartandó kertészeti albizottsági ülés az OMÉK területén, aminek az időpontja szeptember 
18-a, 14 óra. Úgy tudom, a munkatársak körbeküldtek egy aláíróívet, hogy esetleg jelezze, aki 
biztosan tudja, hogy ott szeretne lenni, ez azért szükséges, mert hivatalosan kell biztosítanunk 
innen gépjárművet. A beléptetést, a jegyeket az elnök úr, Farkas Sándor fogja koordinálni, 
hogy be tudjunk menni az Expo területére, és ott megtaláljuk, hogy hova is kell majd menni, 
melyik terembe, és egyéb technikai kérdések is vannak. (Farkas Sándor: Már megvan 
pontosan.) A közösségi marketing a magyar kertészet szolgálatában a cím, tehát egy elég 
széles témakört próbálunk meg körbejárni.  

Még egy időpontot hadd említsek meg: október 3-a, csütörtök. Ez egy picit messzebb 
van még, de már most jelzem. A miniszter úr erre a napra jelezte, hogy az éves meghallgatást 
tekintve a rendelkezésünkre fog állni, ez a nap tehát október 3-a, csütörtök, amikor ezt egy 
önálló ülésrend keretében tárgyaljuk meg. Persze ha más, éppen folyó, parlament által tárgyalt 
ügyet is meg kell vitatnunk, akkor azt is behozzuk, hogy ne kelljen újabb bizottsági ülést 
összehívnunk, de egyelőre a miniszter úr a meghallgatása a biztos ebben az időpontban. 

A héten várhatóan nem tervezzük újabb ülést tartását. A jövő héten ugyancsak 
hasonlóan ebben a hétfő délelőtti órában tartanánk ülést. Nem látunk olyan súlyos törvényt, 
amelyre nagyobb terjedelmű vitaidőt kellene biztosítanunk. Módosító indítványok várhatóak a 
termőföld védelméről szóló törvényjavaslatról, amit most tárgyaltunk, a polgári törvénykönyv 
és egyes jogszabályi törvények benyújtásra kerültek, és annak egyes részei érintik a 
szövetkezeti törvény rendszerét. Erre fel szeretném hívni Patay Vilmos figyelmét – úgy 
tudom, tud róla –, hogy azt nézzük át a tervezett önálló szövetkezeti törvény kapcsán, 
amelynek egy társadalmi vitáját is megindítottuk, hogy a koherencia megvan-e a benyújtásnál. 
Egy önálló törvénytervezet is lesz, ami a KIM benyújtásával megtörtént, amit valószínűleg 
tárgyalni fogunk, ez a szomszéd jogok és tulajdonjogok korlátainak különös szabályairól szól. 
Itt mi föld- és ingatlantulajdonosok is vagyunk egyben, és a szomszéddal való viszonyt, jó 
viszonyt vagy rossz viszonyt és jogviszonyt próbálja ez az új, önálló törvénytervezet 
szabályozni. Ez benyújtásra került, 12097. szám alatt lehet olvasni, ezt is tárgyalni fogja tehát 
a bizottságunk. Itt a KIM, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium az előterjesztő, nem 
mi vagyunk az első helyen kijelölt bizottság, de tárgyaltatni szeretnénk.  

Ennyit látunk a jövő heti program kapcsán.  
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Van-e valakinek más közérdekű bejelentenivalója? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 
Akkor az egyebeket is bezárom, az ülést pedig berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 39 perc)  

  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

  

Gőgős Zoltán  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


