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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 38 perc)  

Az ülés megnyitása, 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 mindazokat, akik figyelemmel 
kísérik bizottságunk nyílt ülését, és köszöntöm már a kormány képviseletében 
az 1. napirendi ponthoz megérkezett előadókat. A napirendtervezetet 
kiküldtük. Kérdezem, hogy ehhez kérdés, észrevétel van-e. (Senki nem 
jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki elfogadja, hogy ezek szerint 
haladjunk? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy itt van ülésünkön Alexov 
Lyubomir – akit szeretettel köszöntünk itt – a nemzeti kisebbségek 
képviseletében, szószólóként. A nemzeti kisebbségek képviselői úgy döntöttek, 
hogy egyes képviselőiket, szószólóikat megkérik, hogy a különféle bizottsági 
üléseken az általuk felosztott területek szerint vegyenek részt. Így Alexov 
Ljubomir a Mezőgazdasági bizottság üléseire fog ellátogatni, amikor úgy érzi, 
hogy olyan téma van, amely őket, őt is érinti. Képviselői jogaival úgy élhet, 
hogy hozzászólhat, amikor itt a bizottságunk ebben engedélyt ad, de 
természetesen nem szavazhat. Úgyhogy köszöntünk, szószóló úr, képviselő úr, 
a Mezőgazdasági bizottság ülésén!  

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, 
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi 
CXXII. törvény módosításáról szóló T/1705. számú 
törvényjavaslat (Részletes vita) (Vitához kapcsolódó 
bizottság) 

A megszavazott napirend szerint haladva az első napirendi pont az 
egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat, amelynek a részletes vitáját fogjuk megtárgyalni az 
idevonatkozó házszabályi rendelkezés szerint. A kormány képviseletében 
köszöntöm Palotai Kinga főosztályvezető asszonyt és Kanyó Lóránt 
főosztályvezető-helyettes urat!  

Formális szabályaink vannak az új Házszabály szerint az egyes részletes 
viták kapcsán. Először is elsőként a bizottság mindig meg kell hogy vitassa, 
hogy a benyújtott indítvány, törvényjavaslat megfelel-e a Házszabály 44. § (1) 
bekezdés a-d) pontjainak. Ebben a vitaszakaszban kérdezem a kormány 
képviselőjét, hogy hozzá szeretne-e ehhez szólni.  

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Csak annyit szeretnék mondani, hogy én is üdvözlöm a bizottság tagjait, 
különösképpen azért, mert először vagyok itt az új ciklusban. Nem kívánok 
ehhez hozzászólni, véleményünk szerint megfelel.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottsági tagok kívánnak-e esetleg 

hozzászólni a formai szabályosság keretének kérdésköréhez? (Senki nem 
jelentkezik.) Nem kívánnak, ha jól látom. Akkor szavazásra teszem fel a 
kérdést. Kérdezem, hogy a bizottság tagjai megállapítják-e, hogy a 
törvényjavaslat megfelel a határozati házszabályi rendelkezés 44. § (1) 
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bekezdésében foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ez egyhangú. 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag megállapította a 
házszabályszerűséget.  

A részletes vita ezen első szakaszát ezzel lezárom. 
Megnyitom a második szakaszt, amelyben megállapítom, hogy a 

Mezőgazdasági bizottsághoz benyújtásra került olyan módosító indítvány, 
amelyről a bizottságunknak tárgyalnia kell. Most már a módosító 
indítványokat is címezni kell az egyes bizottságokhoz, és a bizottságoknak 
ilyenkor csak az őhozzájuk címzett módosító indítványokról van joga 
tárgyalni. Mindamellett persze látjuk, hogy több módosító indítvány került 
benyújtásra, ezt a Háttéranyag című jegyzék tartalmazza, de ezen a jegyzéken 
belül kizárólag két olyan indítvány van, amely célzottan a Mezőgazdasági 
bizottsághoz szól, ezért csak ezekről tárgyalhatunk a Házszabály szerint. Ez a 
két indítvány pedig a Gőgös Zoltán képviselő úr által benyújtott indítvány, az 
egyik itt a háttéranyagban a 21. sorszámmal kezdődik, és ott olvashatjuk, hogy 
ez kapcsolódik egyébként a 43. és a 48. indítványhoz, tehát ezek összefüggő 
indítványok, valamint majd a 38. indítvány lesz még az, amelyről a 
bizottságunk egyáltalán érdemi vitát folytathat.  

Egyenként fogom megvitatásra javasolni az indítványokat, ezért most a 
21. és a hozzá kapcsolódó 43. és 48. indítványokkal kapcsolatban kérem a 
kormány képviseletét, hogy fejtsék ki álláspontjukat.  

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Először is szeretném jelezni, hogy tárcaálláspontot tudok mondani. Az 
említett képviselői indítványt, amely egyes alapvető élelmiszerek, továbbá a 
cukor és az étolaj áfájának 5 százalékra történő csökkentésére irányul, nem 
támogatjuk. Ennek több oka van, figyelembe kell venni társadalompolitikai, 
adópolitikai, költségvetési szempontokat. Adópolitikai szempontból ismert, 
hogy a kormány célja a fogyasztási és forgalmi adókra helyezni a súlypontot az 
adózás területén, és a jövedelmeket terhelő közterheket csökkenteni. 
Társadalompolitikai szempontból azt kell figyelembe venni, hogy ez a 
benyújtott indítvány nagyon széles körű és nem csak a szűken értelmezett 
alapvető élelmiszerekre korlátozódik az indoklásában foglaltakkal ellentétben, 
illetve áfakulcscsökkentésnél minden esetben vizsgálni kell azt is, hogy 
mennyire biztosított, hogy az áfakulcscsökkentés a fogyasztói árakban is 
ténylegesen megjelenik. A legfőbb indok azonban, amely miatt nem 
támogatjuk ezt a képviselői indítványt, az a költségvetési kihatása, ami 
statikusan is évi 157-175 milliárd forint kiesés lenne. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Igen. Az előterjesztő nincs itt, de az előterjesztő (Harangozó 

Gábor István: De, itt van!) képviselete… (Harangozó Gábor István: 
Harangozó Gábor is előterjesztő. – Dr. Legény Zsolt: Nemcsak Gőgös 
képviselő úr az előterjesztő!) Akkor elnézést kérek, és ezt a figyelmetlenséget 
azonnal korrigálnom kell. (Harangozó Gábor István: Semmi baj.) Az 
előterjesztő tehát személyesen is jelen van, nézem ebben a nagy 
irománykötegben, igen, itt egy egész komoly hadsereg szerepel aláíróként. 
Harangozó Gábor alelnök úrnak adok szót előterjesztőként.  

 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke, 

előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. A Mezőgazdasági bizottságban 
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többször megvitattuk az alapvető élelmiszerek áfacsökkentésének az ügyét, és 
legutoljára, amikor erről a kérdésről volt szó ebben a bizottságban, maga a 
földművelésügyi tárca parlamenti államtitkára mondta azt, hogy nincs 
nagyobb harcosa az alapvető élelmiszerek áfacsökkentésének, mint a 
Földművelésügyi Minisztérium, és tulajdonképpen ha a korábbi vitákat 
akarnám összegezni, akkor abból az látszott, hogy ebben a szakbizottságban a 
kormánypárti és az ellenzéki képviselők egyetértettek abban, hogy az alapvető 
élelmiszerek áfájának a mértékét csökkenteni kell, nem egyszerűen azért – 
hogy akkor végigmenjünk azokon a szempontokon, amelyeket ön is említett –, 
hogy adózási vagy társadalompolitikai szempontból indokolt.  

Társadalompolitikai szempontból az alapvető élelmiszerek köre 
nyilvánvalóan az az élelmiszerkör, amelynek a fogyasztása teljesen 
rugalmatlan, tehát nem lehet azt mondani, hogy ha ez olcsóbb vagy drágább, 
akkor annak megfelelően többet vagy kevesebbet fogyasztanak belőle, ebből 
annyit fogyaszt mindenki, amennyire szüksége van, viszont a legalacsonyabb 
keresetűek kiadásai között az egyik legjelentősebb tétel ezeknek az 
élelmiszereknek az ára. Társadalompolitikai szempontból tehát ha ezeknek az 
élelmiszereknek az ára csökken, az egy kifejezetten előnyös dolog, hiszen pont 
a legalacsonyabb keresetűeknél hagyunk ott több pénzt, amivel az ő 
életkörülményeiket tudjuk javítani, illetve jellemzően a vidéken megjelenő 
keresletet tudjuk növelni azzal, hogy több pénz marad az embereknek egyéb 
fogyasztási cikkek fogyasztására.  

Ami az adót illeti, az önök számítása szerint az a kör, amelyet mi ebben 
a módosítóban megfogalmaztunk, 175 milliárd forint. A mi számításaink 
szerint ennél kevesebb, de ebben önöknek nyilván nagyobb lehetőségük van 
pontosabb számításokat végezni. Csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy 
különböző tanulmányok láttak napvilágot, amelyek szerint az 
élelmiszeriparban történt áfacsalások következtében csak az 
élelmiszeriparban legalább 170-200 milliárd forintos áfa meg nem fizetés 
történik, merthogy a 27 százalékos áfa mellett érdemes, sokak úgy gondolják, 
hogy érdemes megkerülni ezt az adót, és vállalni a kockázatot, és ezt meg is 
teszik. De ha csak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának a nemrég kiadott 
kommunikációját, illetve a kamara elnökének a tájékoztatóját vesszük alapul, 
ők is arról beszéltek, hogy éves szinten ezer milliárd forintos áfacsalás van 
Magyarországon, aminek igen jelentős részét az élelmiszeriparhoz kötődő 
áfacsalás teszi ki.  

Ha még emellé idevesszük szempontnak az utóbbi időkben burjánzó 
korrupciós vádakat és botrányt, ami szerint kormányzati tisztviselők és maga 
az adóhatóság is érintett áfacsalásos ügyletekben, akkor kifejezetten nehéz 
megértenem a minisztériumnak azt az álláspontját, hogy nem támogatja az 
alapvető élelmiszerek áfájának a csökkentését. Hiszen ha a szakmai körök 
egyetértenek abban, hogy az élelmiszeripar megmentése vagy fellendítése 
érdekében az alapvető élelmiszerek áfájának a csökkentése egy jó eszköz, 
hiszen fehéríteni fogja a gazdaságot, nem éri meg áfát csalni, ezáltal a 
foglalkoztatásra is pozitív hatással lesz, a költségvetésnek az áfacsalások miatt 
hatalmas bevételkiesése van, tehát szakmai indokok szerint mindenki 
szeretné, hogy az áfa csökkenjen, miközben van egy nagyon komoly 
korrupciós vád, miszerint kormányzati tényezők érintettek áfacsalásos 
ügyletekben, akkor nekem nagyon nehéz megérteni azt, hogy továbbra is fenn 
akarjuk tartani azt a helyzetet, amikor az élelmiszeriparban érintett termékek 
27 százalékos áfával vannak sújtva, aminek következtében nyilvánvalóan 
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továbbra is fenn fog maradni az az áfaelkerülés, áfacsalásos rendszer, ami 
jelenleg létezik, ezzel fenntartjuk a korrupciót, a korrupció lehetőségét, 
nyilvánvalóan nem élünk azzal a lehetőséggel, hogy a legális foglalkoztatást 
növeljük egy áfacsökkentéssel, és továbbra is lehetetlen helyzetben tartjuk 
azokat az élelmiszer-ipari szereplőket, akik viszont legálisan, bejelentve, áfát 
megfizetve vannak a piacon, mert az áfacsalókkal szemben ők nem tudnak 
életképesen mozogni. (Megérkezik Dankó Béla.) 

Ezért én azt szeretném kérni a bizottsági kollégáktól, hogy támogassuk 
legalább a Mezőgazdasági bizottságban az alapvető élelmiszerek áfájának a 
csökkentését mind az élelmiszeripar, a mezőgazdaság fellendítése érdekében, 
mind pedig a korrupció lehetőségének elkerülése érdekében. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: További felszólaló van-e a napirendi ponthoz? (Jelzésre:) 

Igen, parancsolj, Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, 

elnök úr. Nem meglepő módon a Jobbik támogatja ezt a javaslatot, és 
nemcsak azért, mert mi voltunk azok, akik először javasoltuk azt, hogy az 
alapvető élelmiszerek áfája 5 százalékra csökkenjen, hanem azért is, mert én is 
úgy vélem, hogy a felsorakoztatott ellenérvek nem minden esetben állják meg 
a helyüket, illetve hogyha az intézkedésnek a pozitív oldalát is belevesszük 
ebbe a mérlegbe, akkor már mindjárt nem olyan súlyos milliárdok jönnének ki 
a költségvetés tekintetében, mint amit itt ellenérvként hallhattunk.  

Elhangzott már a gazdaság fehérítésére gyakorolt hatása, amit szintén 
fontosnak tartok kiemelni, illetve azt a tényt is, hogy kormányzati oldalról 
több szinten elhangzott az, hogy egyébként elviekben támogatják ezt a lépést, 
csak a gyakorlatban még nem biztosak abban, hogy megfelelő módon 
gyakorolná ez az intézkedés a hatását a gazdaságra – gondolok itt arra, hogy 
évek óta azzal takaróznak, hogy a tapasztalatokat elemzik azzal kapcsolatban, 
hogy a korábbi, a sertésnél bevezetett 5 százalékos áfa milyen gyakorlati 
hatásokat fejtett ki. Én úgy gondolom, hogy ennek az elemzésére nem kell a 
továbbiakban éveket áldozni, önöknél megvan erre a megfelelő apparátus, 
illetve láthatjuk azt, hogy valóban, ennek a hétköznapokra is van pozitív 
hatása.  

Ha másról nem is, egy gyakorlati példáról hadd számoljak be! Én a 
Rábaközben indultam képviselőként, ott sok éven át jellemző volt, hogy a 
kormányközeli kereskedelmi lánc, az önök kedvence vásárolta föl a legtöbb 
sertést a gazdáktól, és szóba sem állt addig a gazdákkal, amíg bele nem 
mentek abba, hogy az állatok felét papír nélkül viszi el. Ez a helyzet jelentősen 
javult azóta, amióta a sertésnél bevezetésre került ez a könnyítés, úgyhogy ez, 
azt gondolom, már önmagában egy jó tapasztalat, és előrevivő dolog arra, 
hogy szélesítsük ezt a kört, és ne csak annyival, amennyivel önök ezt most 
megtették. 

Illetve még egy konkrét esetre térnék ki a hallal kapcsolatban. 
Mindenképp javasolnám a halnak az 5 százalékos áfakörbe való betételét, 
hiszen számtalan egészségügyi és gazdasági érdek is ezt kívánja. Azt hiszem, 
hogy ha a többi… (Harangozó Gábor István: Benne van!) Végül belekerült? 
(Harangozó Gábor István: Benne van, igen, igen.) Jó. Akkor viszont 
köszönöm a tájékoztatást, mert a parlamenti vitában, illetve az első anyagban 
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ez még nem így szerepelt. Akkor köszönöm, hogy az érveket meghallgatták, és 
belekerült a hal – ennyiből módosítanám.  

Ahogy mondtam, a Jobbik támogatná ezt a javaslatot. Köszönöm, 
ennyi.  

 
ELNÖK: Van-e további hozzászóló? (Jelzésre:) Pócs János! 
 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Úgy 

érzem, hogy ennek az előterjesztésnek jelentős szempontból politikai 
haszonszerzés a célja, nem pedig a megvalósítás, már csak azért is, mert az 
MSZP-s képviselők vetették fel az alapvető élelmiszerek áfájának a 
csökkentését, és ők voltak azok, akik annak idején 25 százaléka felemelték.  

 
ELNÖK: 12-ről. 
 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Talán az sem megkérdőjelezhető, hogy amikor 

az áfát levitték, akkor a politikai haszonszerzésen túl valóban az a szándék is 
motiválta őket, hogy a fogyasztók számára az alapvető élelmiszerek olcsóbban 
elérhetőek legyenek. Ugyanakkor az akkori minisztert, az akkori 
miniszterelnököt idézve, ők mondták, hogy az az áfacsökkenés nem jutott el a 
fogyasztókig, hiszen a kereskedelem, a kereskedelmi láncok az áfacsökkentést 
lenyelték. Tehát ha nem is a 27 százalékra, de a 25 százalékra az MSZP-
kormány emelte fel.  

Politikai színezete van az egész előterjesztésnek, meg a hozzászólásnak 
is, mert Harangozó képviselő úr úgy tudja vagy úgy gondolja, hogy 
kormányzati tisztviselők érintettek az áfacsalásban, akkor ebben, ugye, 
feljelentést kell tenni, meg eljárást kell indítani, ha meg ez alaptalan, akkor 
annak vállalni kell a következményét, meg egyébként úgy gondolom, hogy 
nem tartozik az előterjesztéshez.  

A legalacsonyabb keresetűek védelméről: hogyha akár Budapesten, 
akár vidéken a képviselők kimennek a különböző piacokra, akkor a legálisan, 
szabályosan, jól működő piacokon tapasztalhatjuk annak a lehetőségét, hogy 
az őstermelőknél, a tejtermelőknél a legalacsonyabb keresetűek sokkal 
olcsóbban hozzájutnak a különböző alapvető élelmiszerekhez, mert a 
nagykereskedelmi árréseket kihagyják. Úgy gondolom tehát, hogy az a 
piachálózat-bővítés, amit a kormányzat mindig is támogatott, nagymértékben 
hozzájárul ahhoz, hogy az alacsony keresetűek olcsóbb termékhez jussanak 
hozzá, hiszen akár az almát, a zöldség-gyümölcsöt, akár a 
tejtermékféleségeket a szabályosan működő piacokon meg tudják vásárolni, és 
ne felejtsük el, hogy van egy piacgazdaság, és akik nem 100 meg 
150 százalékos árréssel dolgoznak – ami jóval több, mint az áfa, amiről 
beszélünk –, azok versenyképesebben tudják eladni a termékeiket, és a 
fogyasztók ott versenyképesen tudják azokat megvásárolni.  

Azt meg egy kicsit furcsának tartom, hogyha akár a bizottsági ülésen, 
akár a parlamentben a képviselők az áfacsalókat próbálják védeni, hivatkozva 
arra, hogy milyen jelentős mértékű áfacsalás van az országban, aminek vélt 
vagy valós alapja valóban lehet. Úgy gondolom, hogy bármilyen 
törvénymódosítást nem azért kell megtenni, hogy az áfacsalók érdekeit 
képviseljék, hogy ne legyenek kényszerítve áfát, mint ahogy más adónemet is 
csalni nem lehet. Nem azért kell egy törvénymódosítással előállni, hogy őket 
segítsük abban, hogy ne legyen okuk áfát csalni. Áfát csalni nem lehet.  
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Köszönöm, elnök úr.  
 
ELNÖK: Én is köszönöm. (Jelzésre:) Legény Zsolt! 
 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Érdeklődve 

hallgattam Pócs képviselőtársam okfejtését, de próbálom megérteni. Azért azt 
szögezzük le, hogy az áfacsalásnak jelenleg azért van táptalaja, mert 
27 százalékos az áfa. Egy magas áfakulcsnál, ahogyan Harangozó képviselő úr 
mondta, bár nem lehet, de azért vannak olyan emberek, akik mégiscsak 
megpróbálnak áfát csalni egy magas kulcsnál. Azt nagyon jól tudjuk, hogy az 
áfacsalás egyik melegágya a kukoricakereskedelem példának okáért, tehát 
magyarán mondva azt mondani, hogy mi az áfacsalókat védjük, azt legalábbis 
ferdítésnek érezzük azért. Ebből a szempontból tehát az áfacsalásnak nem a 
mezőgazdasághoz lenne köze, hanem alapjában a 27 százalék az, ami nagyon 
segíti az áfacsalókat, és emellett egyébként hogyha pontosan mondjuk a 
kukorica esetében tudják ezt úgy megoldani, hogy a nagy mennyiség miatt 
ennek van értelme, akkor én nem nagyon értettem a képviselő úr érvelését.  

Ha meg már egy picit a politikába belementünk, akkor én nem hiszem, 
hogy nekem tisztem, hogy emlékeztessem a képviselő urat arra, hogy a 
gazdasági válság idején, 2009 környékén pontosan a szocialista kormányok 
voltak azok, amelyek az alapvető élelmiszerek áfáját 18 százalékra 
csökkentették le. Ez, azt gondolom, megint egy csúsztatás, amit mondott, 
képviselő úr. (Pócs János közbeszól.) Igen, de 18 százalékra levittük 
25 százalékról, tehát ezt azért szeretném így hozzátenni a történelmi hűség 
kedvéért.  

Plusz még egy mondat: én nem olyan régen olvastam a parlamenti 
előterjesztésben a zárszámadás vitájában, hogy pontosan az előterjesztő 
dicsérte az 5 százalékos áfakulcsra történő csökkentést a sertéshús esetében, 
magyarán mondva ugyanezt az analógiát tudnánk alkalmazni ebből 
következőleg a többi alapvető élelmiszernél is.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Horváth István 

alelnök úrnak adok szót.  
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Ez inkább ilyen szakmai észrevétel. Nem értem Legény képviselő urat, hogy a 
kukoricakereskedelem hogy jön ide. A kukorica még régóta fordított áfával 
működik, tehát nincs összefüggés az áfa és a kukoricakereskedelem között. Ez 
a fajta érvelése tehát, amivel próbálta Pócs képviselőtársamat támadni (Dr. 
Legény Zsolt: Én nem támadtam senkit!), szerintem abszolút szakmaiatlan és 
megalapozatlan. Tehát a kukoricakereskedelemben nincs áfa, a gabonáknál 
pont mi vezettük be, ha jól emlékszem, három évvel ezelőtt a fordított áfát 
(Harangozó Gábor István: Pont azért!), tehát egyszerűen maga az 
áfaforgalom ezeknél a terményeknél nincs is.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Igen, Harangozó 

Gábor! 
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke, 

előterjesztő: Köszönöm szépen. Csak azért, hogy egyértelmű legyen, gyorsan 
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felsorolnám, hogy milyen termékek tartoznak a javaslatba: tej, fehér- és 
félbarna kenyér, sertéshús, étkezési tojás, csirkehús, pulykahús, édesvízi 
halak, Magyarországon termő friss zöldség- és gyümölcsfélék – nem sorolnám 
föl –, cukor és étolaj. Ezek tehát valóban az alapvető élelmiszerek, és én azt 
vitatnám, hogy túlzottan túlterjeszkedő lenne a javaslat.  

Ami pedig azt a vádat illeti, hogy az áfacsalókat védjük-e vagy nem, 
nézze, képviselő úr, én beszéltem egy olyan termék-előállítóval, aki az általa 
előállított terméket még soha nem adta el a legnagyobb hazai kiskereskedelmi 
lánc egyetlenegy értékesítőjének sem, aki ezt a terméket egyébként minden 
boltjában értékesíti, és a legnagyobb forgalmat az ő termékével ebben az 
adott… A cukorról van szó, akkor most egy kicsit konkretizáljuk a dolgot! 
Tehát például a cukoriparban az egyetlen hazai cukoripari szereplő, aki 
megmaradt, az ő kilós cukrát a legnagyobb hazai kiskereskedelmi láncnak 
még soha nem adta el ebben a kilós kiszerelésben, viszont az a 
kiskereskedelmi lánc ezt a kilós cukrot értékesíti. Az mind úgy kerül ennek a 
boltnak a polcaira, hogy külföldre kerül a cukor, és onnan hozzák be, hogy az 
áfát ne kelljen utána megfizetni.  

Mi pontosan azt szeretnénk elérni, hogy ne érje meg senkinek ezt 
csinálni, ugyanis Európában mindenhol egyszámjegyű az alapvető 
élelmiszerek áfája, mindenhol, van, ahol nulla, van, ahol 5, a legmagasabb 
pedig a 9 százalék. (Horváth István: Dániában nem!) Egyedül nálunk van ez 
a 27 százalékos áfa, ami megöli azokat, akik legálisan, bejelentve akarják 
csinálni, egyrészt mert akkora a különbség a környező államok áfája meg a 
magyar áfa között, másrészt a között, aki ezt kihasználva, nem legálisan 
helyezi el a kiskereskedelmi polcokon a termékeket, és a legálisan elhelyezők 
között, hogy egyszerűen aki legálisan csinálja, nem tud talpon maradni. És 
tudom, hogy ezt itt mindannyian tudjuk, nem véletlenül mondta Nagy István 
államtitkár úr is, hogy a tárca a legnagyobb harcosa annak, hogy az alapvető 
élelmiszerek áfáját csökkentsük. Továbbra is… Én nem is tudom megérteni, 
hogy önök miért nem azért harcolnak, hogy csökkenjen ez az áfa, és továbbra 
is azt tudom csak kérni, hogy támogassák ezt a módosítót.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Horváth István alelnök úrnak adnám át az ülés vezetését, 

amíg hozzászólást szeretnék tenni.  
 
(Az ülés vezetését Horváth István, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, és akkor megadom a szót az elnök úrnak.  
 
FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen. 

Szerintem egyet biztos jó, hogyha tisztázunk: hogy ha egyszer bekövetkezik 
egy nagymértékű élelmiszeráfa-csökkentés, az nem az ellenzék indítványának 
hatására fog megtörténni, és nemcsak azért, mert nyilvánvaló annak, aki most 
figyeli a politikai kommunikációt, hogy az ellenzék az adó- és költségvetési 
törvény kapcsán a szociális ügyeket látja támadhatónak, és ebben ők a 
klasszikus baloldali értékrend alapján szavazóbázist szeretne szerezni ezen 
társadalmi réteg tekintetében – ezekhez természetesen mindig társulnak a 
nyugdíjasok is –, és ugyanez a felület megjelenik a régóta vitatott 
élelmiszeráfa tekintetében, szóval nemcsak azért, mert látjuk, hogy egy 
politikai üzenetről van szó, mint terméket, ezt felépítette a baloldal, és ezzel 
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fog végigmenni, nem érdekli az, hogy itt közben pedagógus-életpályamodell, 
hogy a rendvédelmi szervezeteknek életpályamodell van, és hadd ne soroljam 
még azokat az elemeket, amelyek stratégiai értelemben sokkalta előrébb 
mutatók. Most nem beszélek a gyermekvállalási kedv ösztönzéséről, a 
lakhatásról és sok-sok mindenről, amire talán elengedhetetlen most már a 
magyarság megmaradása érdekében nagyobb erőket áldozni, ezt ők újra 
mellékesnek gondolják, ellenben itt van az élelmiszeráfa, nagyon érthető, 
mindenki fogyaszt élelmiszert, erre kell most rázúdulnunk, és úgyis tudjuk, 
hogy ebben nem lesz változás, akkor elmondjuk, hogy ez a gonosz kormány, ez 
nem akarja, mi akarnánk, de ők meg egyszerűen nem akarják, biztos valami 
csúnya spekulatív szándék van emögött. Na tehát, hogyha véletlenül netán 
egyszer odaérkezünk, hogy az élelmiszer áfájában komoly változás lehet, az 
nem e miatt a politikai spekuláció miatt történik, hogy ezt valószínűleg csak a 
kormány vagy a kormányerők fogják egyszer majd kezdeményezni, hanem 
azért, mert sokkal bonyolultabb a rendszer annál, mint hogy ötletszinten 
felsoroljuk az alapvető élelmiszerek csoportját, hogy na, akkor itt most legyen 
5 százalékos az áfa. Ennél sokkal komplexebb a feladat.  

Ön visszautalt, vagy, képviselőtársam, visszautaltál itt a 2009-es 
időszakra. Akkor én is visszautalnék. A helyzet úgy volt, hogy néha a 
10 százalékot is elérte a költségvetési hiány egy-egy választási évben, mert 
akkor valamiért úgy tetszett az akkori szocialista kormányoknak, hogy ezt is 
megengedhetik maguknak. Akkor valami rendkívüli csoda folytán nem 
indítottak túlzottdeficit-eljárást az európai uniós ellenőrök (Harangozó 
Gábor István: Dehogynem!), és nem fenyegettek azzal, hogy az Európai 
Unióból érkező pénzeket azonnal leállítják, hogyha a 3 százalékos, mindenki 
által kötelező költségvetésihiány-szintet nem tartja be Magyarország. Most 
tegyük félre, hogy miért gondolták akkor így az EU bürokratái, hogy nem kell 
ilyen szigorú eljárást indítani, 2010 után azonban azonnal megkezdték ezt az 
eljárást. Mi is történt? Én nem tudom, hogy önök végül kinek drukkoltak, 
hogy a kormányunk tudja-e teljesíteni a 3 százalék alatti hiányt, lehet, hogy 
önöknek az lett volna a jó, hogyha nem tudja, és akkor beigazolódik az önök 
igaza, hogy lám-lám, még az Európai Unió is elítéli Magyarországot, és már ki 
is iktatta gyakorlatilag a támogatási rendszeréből, amire fel lehetett volna 
építeni egy rendkívül jó politikai kommunikációt. De nem így történt, hanem 
most, azt hiszem, a negyedik évben fogjuk bizonyítani, hogy a 3 százalékos 
költségvetési hiány alatt fogunk maradni, mert ez az érdek, hogy ez az 
egyensúly megmaradjon, sokkal nagyobb annál, mint az a kellemetlenség, 
amivel kapcsolatban természetesen mi is egyetértenénk azzal, hogy jó lenne, 
ha minden élelmiszernek az áfája 5 százalékos lenne, sőt ha minden 
mezőgazdasági terméknek az áfája annyi lenne, ez olyan triviális, rendkívül jól 
eladható termék, politikai termék, ezt megtehetnénk. De van egy kis apróság: 
hogy az Európai Unió még egyszer sem hitte el nekünk, hogy azt a szintet, 
amit a költségvetésben beterjesztettünk, év végén is tartani fogjuk, sőt a 
zárszámadás a rákövetkező évben vissza fogja majd igazolni, hogy ez úgy 
történt.  

Most, ha jól emlékszem, 2,4 százalékos hiánnyal nyújtotta be a 
kormány a költségvetést, de az EU és mindenki azt boncolgatja már, önök is, 
hogy ez tartható, nem, bizonytalan lábakon áll, s a többi, s a többi, s a többi. 
És ezt még most mi fejeljük meg mint Mezőgazdasági bizottság egy olyan 
termékkörrel, amivel még elbizonytalanítjuk ezt a 3 százalékos hiánycélt és 
még sok mindent ezen túl? Természetesen a most meginduló és még le sem 
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zárult, elnézést, le sem zárult pályázati rendszerben, amiben olyan 
támadásokat kapunk most valakiknek a sugallatára az európai uniós ellenőrző 
bürokratákon keresztül, hogy ihaj, a most megnyíló uniós költségvetési 
fejezetnél, a megnyíló pályázati rendszernél már azzal indítsuk a 2014-2020-
as éveket, hogy folyamatos fenyegetettség lesz hét éven keresztül, hogy ha 
nem tartjuk be az Unió által előírt makroadatok szintjét, akkor a pályázatok 
elvonásával szembesülünk? Ezt kockáztassuk azért a politikai termékért, amit 
önök most itt az 5 százalékos élelmiszeráfával hétről hétre előadnak?  

Na, ezért mondtam, hogy valószínű, hogy ha egyszer eljutunk oda, hogy 
a magyar gazdaság teljesítőképessége folyamatosan tudja azt a szintet, 
amelynek tekintetében most éppen Európa első-második helyén vagyunk, a 
GDP-növekedésben, a foglalkoztatás bővülésében, a munkanélküliségben, és 
hadd ne soroljam azokat a rendkívül kedvező adatokat, amelyek 
letagadhatatlanok! Lehet politikai támadást intézni, önök is azt teszik, az 
Európai Unió egyes része is azt teszi, értjük mi ezt, de a számadatokban nem 
vagyunk támadhatóak. Sőt, egyszerűen azt mondják, hogy: hát, igen, igen, 
valami rendkívül érdekes, amit ezek a magyarok tesznek, én nem is tennék 
ilyet – mondják a nagyokosok, akik a hagyományos fiskális és pénzügyi 
rendszerek elméletén tanulva egy általános mechanikát akarnak alkalmazni 
minden országra, ami láthatóan Görögországnál nem jött be, nem tudjuk, 
hogy a portugálokkal, a spanyolokkal mi lesz ebben a rendszerben. Azt látjuk, 
hogy Franciaország, Olaszország, Spanyolország meg sem közelíti a 
3 százalékos hiányt, ami elvileg kötelező lenne a deficiteljárás keretében, de 
valamiért ők ezt megengedhetik maguknak, és azt látjuk, hogy Magyarország 
kőkeményen ragaszkodva ezekhez a rendszerekhez, miközben megpróbálunk 
adósságállományt csökkenteni, a növekedési pályán megmaradni, amit nem 
sok ország tudott eddig megtenni, mert ez a kettő együtt nem szokott menni, 
mert vagy a hitelállomány és az eladósodás szabadul el, és akkor egy kicsit 
pénzt pumpálnak a gazdaságba, vagy lelassul a gazdaság, és kivonnak minden 
pénzt a gazdaságból. Ugye, ez a klasszikus modell, ami láthatólag nem 
működik most már módszer szintjén az Európai Unió többi tagországában, 
akik mindig olyan okosak, hogy ezt hogy kell nekünk csinálni. Mi beállítottuk 
ezt a rendszert, négy éve elég stabilan működik, mert nem csak egy év 
véletlenszerű eredménye volt az, amit önök meg az EU mindig megkifogásolt, 
hanem láthatólag tartós lett ez az eredmény. Mi azt állítjuk, hogy 
üzenetszinten természetesen be lehet ilyen politikai terméket vinni a 
köztudatba, ezt meg lehet tenni, de megkockáztatni és megingatni azt a 
stabilitási alapot, amit kőkeményen, minden pergőtűz ellenében sikerült 
megőrizni, na, ezt viszont nem mernénk megkockáztatni, mert a rendszer 
ennél sokkal bonyolultabb – mint ahogy említettem –, mint hogy egy 
képviselői indítvánnyal ezt így ötletszinten bevigyük.  

Ezért mondom, hogy ha egyszer elérkezünk oda ezen adatok stabilitása 
esetében, akkor biztos, hogy egy kormányzati előterjesztést megelőző nagyon 
komoly elemzés lesz az, amiben egyértelműen látjuk, hogy igen, ez megtehető, 
megtehető, hogy netán önök szerint 5 százalék vagy bármilyen százalékos 
szintre lejjebb vigyük az alapvető élelmiszerek áfáját, nem veszélyeztetjük a 
rendszer makrogazdasági részét, de van egy nagyon fontos dolog – mi ezt 
mindig mondjuk is -: hogy jusson el a fogyasztóhoz is ez az értékcsökkenés. 
Erre technikát még senki sem mondott nekünk, minekünk is van 
elképzelésünk, de azért még receptet nem tetszettek mondani, hogy hogyan 
kellene ezt elérni, hogy az élelmiszeráfa netán 27-ről 5 százalékra való 
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csökkentése másnap megjelenjen a polcokon, és azt a vásárlók is lássák. Erre 
receptet még senki nem adott, hogy ez bizonyosan meg is történhessen. Ezért 
vagyunk mi óvatosak minden ez irányba ható ellenzéki indítvánnyal. 

Egyébként megjegyzem: önök pontosan tudják azt, hogy első lépésként 
a legsúlyosabb, a tömegében legnagyobb mennyiségű áfacsalás környezetében 
a mezőgazdasági termékek esetében a fordítottáfa-rendszert indítványoztuk, 
és amikor elmentünk ennek a végső változatáig, magyarul hogy az EU mely 
termékekre engedélyezi egyáltalán a fordítottáfa-rendszert, és volt termékünk, 
amire kezdeményeztük, de nem engedélyezte, láttuk, hogy hoppá, innen vissza 
kell jönnünk, akkor pedig a köztes termékeknél – hasított félsertés, s a többi – 
5 százalékos áfaszint lett. De a fogyasztói végárban nem, ott kénytelenek 
voltunk továbbra is megtartani a 27 százalékos áfamértéket, de a köztes 
termékeknél, igen, a kormány… Ne értsék félre, de a kormány nem bolond, 
tehát azt látja, hogy körülbelül mi az a következő lépés, amit még megtehet a 
makrogazdasági szint veszélyeztetése nélkül és a fogyasztóknak nyújtható 
kedvezmény veszélyeztetése nélkül. Most itt tartunk. További termékeket 
vittünk be az 5 százalékos kategóriába. Messze nem tartunk ott, hogy 
dömpingszerűen, ötletszerűen, politikai termék szintjén ezt általánosan meg 
lehetne tenni.  

Ez a szakmai része, ami miatt a legnagyobb szívfájdalmunkra 
egyébként nem fogjuk támogatni Gőgös Zoltán és társai, tehát az ön által vagy 
teáltalad is aláírt indítványt; nem azért, mert nem mondjuk azt, hogy ez de jó 
lenne a lakosoknak, hanem most, ebben a húszperces gondolatsorban 
próbáltam kifejteni, miért.  

Ami pedig a politikai megnyilatkozást illeti, az szerintem súlyos, 
alelnök úr, a részedről, mert te állító mondatban azt mondtad, hogy az 
adóhatóság és kormányzati szervek érintettek áfacsalásos ügyletekben. Majd a 
jegyzőkönyv alapján vissza szeretném keresni a mondataidat, mert én nem 
tudom, hogy honnan veszitek, veszed a bátorságot, hogy egyelőre a 
bulvármédia és számtalan, erős baloldali orientációjú elektronikus hírportál 
felületén naponta ötletbörzeként kínálgatták, hogy ki miben, hol szerepel, és 
te kijelentő módban teszed ezt meg, hogy érintettek áfacsalásos ügyletekben. 
Ma reggel a Magyar Nemzetnek egy híre van: hogy Vida Ildikó nyilatkozott, 
hogy valóban rajta van a kitiltó listán, de akkor nektek ezek szerint bizonyíték 
van arra, hogy miért került a kitiltó listára? Mert aki ezt feltételezi – valami 
Amerikai Egyesült Államoknak hívják most –, ő sem adta elő a bizonyítékait. 
Egy normális… Magunkat, ezt az országot egy ilyen többpárti demokrácia által 
felépített piacgazdaságnak gondoljuk, és itt a bizonyíték nélküli vádat hamis 
vádnak szoktuk mondani, és ezt maga az USA, akit állítólag a demokrácia 
mintapéldájának szoktunk gondolni sok esetben, rendben is van ez így, ő ne 
ismerni ezt a szabályt, hogy bizonyíték nélkül vádolni valakit, azt nem lehet? 
És ti, önök, a baloldal átveszitek egy az egyben ezt a kommunikációt, és 
magabiztosan kijelentitek, hogy személyek, kormányzati személyek, az 
adóhatóság, s a többi, érintett áfacsalásos ügyben – érintett áfacsalásos 
ügyben. Tisztában vagytok ennek a kijelentésnek a súlyával, szerintem 
bizonyíthatatlansági oldalról nézve a súlyával? Szerintem ezekből… én 
javaslom, hogy a baloldal vonuljon vissza, mert az érintett, aki magára nézve 
ezt nehezményezni fogja, nem hiszem, hogy szó nélkül fogja hagyni, ez az én 
véleményem. Én külső szereplőként mondom ezt, de ha beleképzelem magam 
az összes kormánytag nevébe, szerepébe és netán az államigazgatási felső 
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vezetők helyébe, szerepébe, én nem hagynám szó nélkül, abban egészen biztos 
vagyok.  

Magyar Zoltánnak: értem az áfa vonatkozásában régóta hangoztatott és 
sokszor indítványozott – itt voltunk, megbeszéltük – jelenlegi álláspontját. 
Arra azért kíváncsi lennék, hogy tettél egy oldalági megjegyzést, hogy a 
kormányoldal, azaz a ti kedvenc multinacionális áruházláncotok. Én kíváncsi 
lennék, hogy Magyar Zoltán szerint ki az én kedvenc multinacionális 
áruházláncom, hogyha ezt ilyen általánosítva meg lehet fogalmazni. Én ezt 
visszautasítanám, mert szerintem Magyar Zoltán meg a Jobbik nem tudja, 
hogy ki az én kedvenc multinacionális áruházláncom, nekem ugyanis ilyenem 
nincsen (Magyar Zoltán: A kormánynak.); nekem ugyanis ilyenem nincsen, 
én kizárólag magántulajdonú kiskereskedelmi egységekben vásárolok 
mindent, sőt az összes családtagom is.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszaadom az elnöklést az elnök úrnak.  
 

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Harangozó Gábornak adok szót.  
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke, 

előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, először is sajtóhírek szerint 
kormányzati tisztviselők… 

 
ELNÖK: Lám-lám, milyen óvatos már a képviselő úr! (Derültség a 

kormánypárti képviselők soraiban.) 
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke, 

előterjesztő: Tisztázzuk! Nem emlékszem, pontosan hogyan fogalmaztam, de a 
mondásom, az az… 

 
ELNÖK: Majd megnézzük.  
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke, 

előterjesztő: ..., hogy sajtóhírek szerint kormányzati tisztviselők érintettek 
áfacsalásos ügyben, amely miatt egyébként kitiltották őket az Egyesült 
Államokból, többek között, ahogy ön is mondta, elnök úr, a NAV elnök 
asszonya is ebbe a körbe tartozik.  

Elnök úr, azt mondtad, hogy fontos a 3 százalékos hiánycélnak a 
tartása, amivel abszolút egyet tudok érteni. Most nem mennék bele abba, hogy 
a gazdaságpolitikának a további dicsérete mennyire volt megalapozott, mert 
az idei GDP-adat valóban jó, de ha négyéves GDP-adatot nézünk, akkor abban 
már az egész régióban a legrosszabb… 

 
ELNÖK: És a 2009-es, az milyen volt? 
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke, 

előterjesztő: …, az államadósság csökkenését is nagyon értem, hogy milyen jól 
sikerült, csak rekordmagasságban van, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, 
hogy ha ez valóban egy fontos, megoldandó probléma, akkor csak egyetlenegy 
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kérdésem van: mennyi pénzt költünk stadionépítésre, amikor annyira fontos 
az államháztartási hiánynak a tartása? Értem, hogy az egy sokkal fontosabb 
cél, mint ami módosító itt előttünk van, csak én ezt nem fogadom el. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: No, erről beszéltem, amikor politikai termékről beszéltem, 

nyilvánvalóan a megalapozatlanságát akartam éppen felhozni. A reflexió 
tökéletesen bizonyította, azt hiszem, az állításomat.  

Ha további kérdés, észrevétel nincs, akkor a kormány képviselőjét… 
(Jelzésre:) Bocsánat! Pócs János! 

 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Az elnök úr utolsó 

gondolatát szeretném kiegészíteni, ha már Harangozó Gábor képviselő úr, 
alelnök úr újra visszatért erre, a kormánytisztviselők érintettségére. Képviselő 
úr, ugye, az a személy, akivel ön beszélt, aki azt mondta, hogy cukrot 
Magyarországon kiskereskedelemben még nem értékesített, csak úgy, hogy 
kivitte és visszahozta azért, hogy az áfát meg tudja menteni, ugye, ez is 
áfacsalás a maga módján? (Harangozó Gábor István: Igen, de nem ezt 
mondtam!) Ön országgyűlési képviselőként nem gondolja, hogy…? Mondta, 
hogy ön beszélt vele, tudomására jutott, elmondta, akkor esetleg ön nem 
gondolja, hogy az áfacsalásnak erről a fajta módjáról bejelentést kellett volna 
tennie? Mert mint országgyűlési képviselő mégiscsak egy olyan dolog 
birtokában van, ami nem szabályos, és áfacsalás a maga módján.  

Köszönöm, elnök úr.  
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Harangozó Gábor! 
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke, 

előterjesztő: Köszönöm. Nem egészen ezt mondtam. Azt mondtam, hogy az 
érintett arról tájékoztatott, hogy van olyan kiskereskedelmi hálózat, amelynek 
a polcára úgy kerülnek a termékei, hogy ő még soha nem adta el neki, és hogy 
tudomása van róla, hogy ez áfacsalással kerül oda – egyébként az érintett a 
feljelentést megtette ebben az ügyben, ezért nem kellett nekem feljelentést 
tennem. Más kérdés, hogy mi történt utána, de ez majd egy másik bizottsági 
ülésre tartozik. 

 
ELNÖK: Most megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e további 

kérdés, észrevétel. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor a 
kormány képviselői, a főosztályvezető asszony vagy a helyettese kíván-e 
reflektálni – én kérném – az itt elhangzottakra?  

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Én szerettem is volna reflektálni, de aztán az elnök úr felszólalása, ami a 
szakmai részét illeti, tulajdonképpen lefedte az összes olyan… 

 
ELNÖK: Ó, ez nem lehet mentség! (Derültség.)  
 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): …az összes olyan 

témát, amit én meg szerettem volna említeni, úgyhogy azzal teljes mértékben 
egyetértünk, további hozzáfűznivaló nincs. És azt is szeretném megerősíteni, 
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igen, hogy a kukorica valóban a fordított áfás termékek közé tartozik. (Dr. 
Legény Zsolt: Ezt tudjuk, ez csak egy példa volt!) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Az elnök Horváth Zoltánnéval egyeztet.)  
Akkor most a most vitatott 21. és a hozzá kapcsolódó 43. és 48. 

indítvánnyal, az alapvető élelmiszerek áfájának a csökkentésére tett 
indítvánnyal kapcsolatosan a szavazáshoz érkeztünk. Kérdezem, hogy ki az, 
aki támogatja ezt az indítványt. Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Ez három, ez kisebbség. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) A többség tartózkodik.  

Megállapítom, hogy nem került támogatásra a bizottság által.  
A következő módosító javaslat, amely szintén a szocialista frakciótól 

érkezett, a 38. számú indítvány, amelyet szintén többen adtak be, Gőgös 
Zoltán és társai, így Harangozó Gábor is az aláírók között van. Megadom a 
szót a kormány képviselőjének a 38. indítvánnyal kapcsolatosan. Mi a 
kormány, illetve a tárca álláspontja?  

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Az indítvány az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére fizetendő felügyeleti 
díjak megemelésének visszavonására tesz javaslatot. A tárca nem támogatja, 
mert a javaslat elfogadása esetén az élelmiszer-biztonság fejlesztéséhez 
szükséges források nem állnának rendelkezésre.  

 
ELNÖK: Most az előterjesztőnek adok szót.  
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke, 

előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden indokolnám a 
javaslatunkat. Itt olyan mértékű emelésről van szó, ami véleményünk szerint 
jelentős árdrágulást tud okozni, tehát alapvetően a problémánk az ezzel a 
díjemeléssel, hogy olyan nagymértékű a díjemelés, hogy jelentősen 
megdrágíthatja a forgalmazott termékeknek az árát, élelmiszereknek az árát, 
amit nem tartunk támogatandónak emiatt. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel van-e hozzá? (Senki nem 

jelentkezik.) Nem látok. Én hozzászólnék egy rövid mondattal.  
 
(Az ülés vezetését Horváth István, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Megadom a szót az elnök úrnak.  
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Elég komoly küzdelmet folytatunk az 

élelmiszerek minél magasabb minőségének az eléréséért. Köztudott, hogy 
döntő mértékben importtermékeknél merül fel komoly élelmiszer-biztonsági 
kockázat. Ennek a kiszűrése, minősítése, vizsgálata egy elég jelentős összeget 
emészt fel, nemcsak maga a rendszer működtetése, hanem konkrétan a 
laborizálás és minden egyéb. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt három-négy 
évben, szóval az elmúlt kormányzati ciklus alatt azt azért mindenki érezte, 
hogy egy nagyon erőteljes javaslat, ösztönzés folyik, hogy próbáljunk meg 
magyar élelmiszert fogyasztani, vásárolni, ha kell, akár a legegyszerűbb 
kispiacról, de hogyha kell, nyugodtan a különféle áruházakban, 
kisáruházakban, kisboltokban, netán multinacionális áruházláncok polcairól 
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is. Ezt a nagy cégek, a multicégek is érzékelik, hiszen aki figyeli ezt, tudja, 
hogy már az a hívogató szó egyes multicégek reklámkampányában, hogy az 
össztermékhez képest hány százalék a magyar termék, már ez lett a hívó szó, 
hogy náluk már 60, 70 meg nem tudom hány százalék magyar termék 
található. Mi ennek rendkívül örülünk, csak az a helyzet, hogy néha azt látjuk, 
hogy magyar terméknek látszó termék is bekerül ebbe a rendszerbe, azzal az 
élelmiszer-biztonsági kockázattal, amit az előbb említettem.  

Igen nagy erőket fordítunk ezért arra, hogy kiszűrjük a nemkívánatos 
jelenséget, kiszűrjük a külföldről direktben nem magyar termékként és 
alacsony minőséggel megjelenő termékeket, talán a fogyaszthatósági határt 
sem elérő termékeket, és kiszűrjük azokat, akik magyar terméknek láttatva 
szeretnék eladni a termékeiket, és természetesen ki szeretnénk szűrni azokat a 
magyar termelőket – ne tagadjuk, néha itt is történnek bajok! –, azokat a 
magyar élelmiszer-előállítókat, akik nem felelnek meg egyébként a 
„hungarikum” minősítésnek, a „Magyar termék”, a „Magyarországon 
előállított termék” és a „Magyarországon csomagolt termék” minősítési 
követelményeinknek. Erre nagyon komoly erőforrásokat szeretnénk a 
továbbiakban is áldozni, és ennek az erőforrásnak a megteremtési alapját 
jelenti többek között a felügyeleti díj ezen szintű beállítása.  

Én úgy érzem, hogy egy jó cél érdekében van. Természetesen akinek 
fizetnie kell, az mindig úgy érzi, hogy ő van túlterhelve, biztos máshonnan is 
elő lehetne teremteni ezt a költséget. Mi elfogadjuk a kormány 
beterjesztésében tett javaslatot ennek a díjnak az előteremtésére.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszaadom az elnöklést az elnök úrnak.  
 

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm. Ha nincs további kérdés, észrevétel (Senki nem 

jelentkezik.), itt már csak formai okok miatt kérdezem meg az előterjesztőt, 
hogy bármilyen módon kíván-e reflektálni.  

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem, köszönöm.  
 
ELNÖK: Nem kíván. Akkor a szavazáshoz érkeztünk. Kérdezem, hogy 

ki az, aki támogatja a 38. számú indítványt, Gőgös Zoltán és társai 
indítványát. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Három. Ki 
az, aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) Ez hét, a többség. A bizottság nem ért 
egyet, nem támogatja a 38. számú indítványt.  

A formai szabályok szerint nincs olyan indítvány, amelyről nekünk még 
tárgyalnunk kellene, viszont van még kötelezettségünk a Házszabály szerint.  

Be szeretném jelenteni, hogy a bizottságunk nem szándékozik alanyi 
jogon módosító indítványt beterjeszteni az adótörvényhez. Kérdezem, hogy 
bizottsági tag részéről van-e olyan szándék, amelyben azt kezdeményezné, 
hogy a bizottságunk valamilyen területre mégis nyújtson be módosító 
indítványt. (Senki nem jelentkezik.) Nincs ilyen.  

A vitaszakaszunk utolsó részéhez érkeztünk, amelyben az lesz a kérdés, 
hogy lezárjuk-e ezt a részletes vitát a bizottság részéről. Kérdezem, hogy van-e 
ehhez kérdés, észrevétel (Senki nem jelentkezik.), mert ha nincs, akkor 
szavazunk róla. Kérdezem, ki az, aki egyetért azzal, hogy bizottságunk zárja le 
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az imént tárgyalt részletesvita-szakaszt. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Ez többség. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
1 tartózkodás mellett a bizottságunk lezárta. 

Megállapítom, hogy a bizottság a részletes vitát ez alapján lezárta.  
Még egy kötelezettségünk van a Házszabály szerint: a jelentés 

benyújtása, amelynek a vitáját ezennel megnyitom. Szeretném javasolni, hogy 
a jelentés tartalmazza egyáltalán a döntéseinket, amelyeket itt meghoztunk, és 
a következő kiegészítést: a határozati házszabályi rendelkezés 44. § (1) 
bekezdésében foglalt követelményeknek való megfelelésre vonatkozóan, 
továbbá tartalmazza azt, hogy a bizottság részletes vitát lezáró módosító 
javaslatot nem nyújt be, és a részletes vitát így lezárja. Javaslom, hogy ezt 
tartalmazza a bizottságunk részéről benyújtandó jelentés. Kérdezem, hogy 
ehhez bárkinek kiegészítése, kérdése, észrevétele van-e. (Senki nem 
jelentkezik.) Ha nincs, akkor erről is szavazunk. Ki az, aki egyetért azzal, hogy 
ilyen tartalmú jelentést nyújtsunk be? Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Ez biztos hogy többség. Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) Ki az, aki ellene szavaz? (Szavazás.) Kettő. (Harangozó Gábor 
Istvánnak:) Gábor? (Harangozó Gábor István: …Nem szavazok.) Nem vesz 
rész a szavazásban. Tehát 2 ellenszavazattal, többségi döntéssel bizottságunk 
benyújtja ezt a tartalmú jelentést, amely egyben, mint említettem, tartalmazza 
az itt lefolytatott vitát és a két módosító indítvány elutasításáról hozott 
döntésünket is.  

Formailag, ha jól gondolom, már majdnem a végére értünk a 
döntéseinknek, de még meg kell kérdeznem, hogy előadót akarunk-e kijelölni 
a döntési szakaszban a parlamenti környezetben, akár többségi, akár 
kisebbségi előadót. Kérdezem a kisebbségi véleménnyel rendelkezőket, hogy 
akarnak-e előadót kijelölni. (Harangozó Gábor István: Szeretnénk.) Igen. Ki 
lenne ő? Tudunk-e javaslatot tenni erre?  

 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: Én 

szeretnék lenni. 
 
ELNÖK: Harangozó képviselő úr. Tehát nem volt egységes a 

szavazatunk. Tisztázni kell, hogy amennyiben nem egységes a bizottság 
szavazata a jelentés benyújtása kapcsán, ekkor van csak lehetőség egyáltalán 
kisebbségi vélemény elmondására. Nem volt egységes a szavazatunk, mert volt 
tartózkodó is közötte, ez független attól, hogy a most indítványt tevő 
egyébként nem is vett részt a szavazásban. Erre a különös fordulatra én nem 
ismerem a házszabályi rendelkezést, ezért ezt feloldom úgy, hogy 
természetesen befogadom, hogy az ellenzék kíván kisebbségi előadót állítani. 
Kérem, hogy őt akkor nevezzétek is meg.  

 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Harangozó Gábor. 
 
ELNÖK: Igen, Harangozó Gábor. Ez esetben többségi… Én nem 

szándékoztam egyébként a többség részéről előadót javasolni, de miután az 
ellenzék kisebbségi részről javasol, én Pócs Jánost kérném meg, hogy a 
többségi vélemény képviseletét ha elvállalná. (Pócs János bólint.) Őt 
javaslom.  

Akkor kérdezem, hogy a két javasolt személyt – többségi: Pócs János, 
kisebbségi: Harangozó Gábor – előadónak javasoljuk-e. Aki igen, 
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kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez, remélem, egyhangú. (Derültség.) Igen, 
ez egyhangú döntés. (Harangozó Gábor István: Már figyelünk! – Derültség.)  

Így tudom lezárni az első napirendi pontot, hogy minden szavazási 
formulát végigvittem a Házszabály szerint – remélem!  

Köszönöm szépen a kormány képviselőinek a jelenlétet és a türelmüket.  

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 
T/1794. számú törvényjavaslat (Döntés a részletes vitában 
megtárgyalandó szerkezeti egységekről) (Vitához kapcsolódó 
bizottság) 

A második napirendi ponthoz érkeztünk, ez a Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat lesz, a T/1794. számon 
előterjesztett törvényjavaslat. Itt gyakorlatilag a részletes vitában 
megtárgyalandó vitaszakaszokhoz kell most jelölést tennünk, hogy mely 
vitaszakaszokban akarunk majd a részletes vitában részt venni. Én azt a 
javaslatot teszem, hogy a bizottságunk a törvényjavaslat egészére jelezze, hogy 
a részletes vitában, annak minden összefüggésében részt szeretne venni. 
Kérdés van-e a bizottság tagjai részéről? (Horváth István: Kiváló javaslat!) 
Kiváló javaslat, köszönöm szépen. (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

A Jobbik egyetért vele. (Derültség.)  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy ez egy triviális 

javaslat, így szoktuk egyébként is, tehát a régi házszabályi rendelkezések 
szerint is minden vitaszakaszt, minden benyújtott fejezetet – akkor így hívtuk 
– megvitattunk, és hozzá lehetett szólni. Ha ezzel kapcsolatban nincs kérdés, 
észrevétel, akkor kérdezem a… (Harangozó Gábor István jelzésére:) Nincs? 
Vagy ez jelentkezés? (Harangozó Gábor István: Hát, igen.) Igen. Harangozó 
Gábor! 

 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: 

Köszönöm szépen, elnök úr. Én egyetértek a javaslattal, csak egy észrevételem 
lenne így előzetesen is. A korábbi bizottsági ülésen is arról kaptunk 
tájékoztatást, aztán született róla kormányhatározat is, hogy a területalapú 
támogatásokból átcsoportosított pénzek miatt 82,5 milliárd forintot 2015-ben 
a jövedelemtámogatásokra át fog csoportosítani a kormány, és ez már itt, 
ebben a javaslatban eleve nincsen benne, mert ott csak 77 milliárd van 
összességében ezen a címen. Tudom, hogy erről majd lesz részletes vita, csak 
azért szerettem volna felvetni, hogy ha esetleg a kormánypárti képviselők erre 
a háttérben is rá tudnának kérdezni, hogy ez itt hogyan van, merthogy ha a 
saját kormányhatározattal szemben van, akkor lehet, hogy a vitára ezt már 
lehetne orvosolni. Köszönöm.  
 

ELNÖK: Rendben van. Van még egy adósságunk, habár ilyen 
kérdésekkel most a Házszabály szerint nem is foglalkozhatunk (Harangozó 
Gábor István: Igen, igen, igen.), ez a furcsaság ebben. Most tehát csak 
dönthetünk arról, hogy milyen vitaszakaszokat nyissunk meg, megjegyezem 
azonban, hogy Czerván György államtitkár úrral akkor most már élesebben 
vegyük fel az időpont-egyeztetést, mert Kis Miklóst meghallgattuk, és ígéret 
volt, hogy Czerván Györgyöt, a másik területért, ez esetben a területalapú 
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támogatásokért is közvetlenül felelős államtitkárt is hallgassuk majd meg, erre 
akkor kérnék szépen egy időpont-egyeztetést, és akkor talán még a 
költségvetési vita folyamán kaphatunk tájékoztatást a belső szerkezeti 
tagoltságról.  

Most azonban térjünk vissza a házszabályszerű formális 
kötöttségünkhöz! Kérdezem, hogy feltehetem-e szavazásra a kérdést, hogy a 
bizottságunk a teljes vitaszakaszban szeretne részt venni. (Általános 
helyeslés.) Ez úgy szól, hogy kérdezem a bizottság tagjait, hogy a T/1794. 
számú törvényjavaslat tekintetében az 1-75. §, az 1-10. melléklet, a 
törvényjavaslat egésze tekintetében részletes vitát kíván-e folytatni. Aki igen, 
az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez egyhangú. Köszönöm szépen.  

Egyebek 

Az egyebekben szeretném jelezni, hogy szintén formális kötöttségeink 
miatt a jövő héten, november 12-én, szerdán bizottsági ülést kell tartanunk a 
központi címregiszter létrehozásával összefüggő törvényjavaslat miatt, szinte 
biztos, hogy bizottsági kötelezettségünk lesz annak a megvitatása is.  

Nekem más bejelentésem az egyebekben nincsen. A tisztviselőket 
kérdezem, hogy esetleg a Nemzeti Földalap felügyelőbizottság kapcsán, a 
megüresedés körében mikor tudunk majd előterjesztést kapni a javaslatot 
tevő, kisgazdaságokat tömörítő szervezettől, mert ott egy kis üresedés van. (Az 
elnök Horváth Zoltánnéval egyeztet.) Itt is kérném a hallgatóság körében 
jelen lévő Obreczán Ferenc, tisztséggel rendelkező, a MAGOSZ-ban is 
rendelkező volt képviselőtársunkat, hogy ez esetben legyenek szívesek ezt az 
előterjesztést forszírozni, mert most már majdnem két hónap körülbelül ez az 
időszak, és nekünk dönteni kellene az előterjesztés alapján, és ez nem történt 
meg.  

További kérdés, észrevétel van-e az egyebekben? (Senki nem 
jelentkezik.) Nincs. Akkor az egyebeket is lezárom.  

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 40 perc)  
  

Font Sándor 
a bizottság elnöke 

  

Horváth István 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  

 


