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Napirendi javaslat  

 
1. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 

(T/10377. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 
 

2. Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról 
szóló törvényjavaslat (T/10536. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság)  
 

3. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10537. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság)  
 

4. A jövedéki adóról szóló törvényjavaslat (T/10539. szám) (Részletes 
vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság)  
 

5. A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10688. szám)  
(Kósa Lajos és Font Sándor (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

6. Egyebek  
 



 4 

Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke és  
Horváth István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Farkas Sándor (Fidesz), a bizottság alelnöke   
Magyar Zoltán (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dankó Béla (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz)  
Kónya Péter (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Győrffy Balázs (Fidesz) Pócs Jánosnak (Fidesz)  
Földi László (KDNP) Farkas Sándornak (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Horváth Zoltánné főtanácsadó  
 
 

Meghívottak 

Hozzászólók  
 
Dr. Kőrösmezei Csaba főosztályvezető (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)   
Varga Zoltán főosztályvezető (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 6 perc)  

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, 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! A napirendtervezetet a szokásos módon 
eljuttattuk képviselőtársaimhoz. Kérdezem, hogy a tervezethez van-e kérdés, 
észrevétel. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor szavazzunk 
róla! Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért a napirend tervezetével. Aki igen, az 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. Ezek szerint fogunk haladni.  

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
T/10377. számú törvényjavaslat (Részletes vita) (Vitához 
kapcsolódó bizottság) 

Az 1. napirendi pontban a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséhez benyújtott módosító indítványokat fogjuk megtárgyalni. 
Köszöntöm dr. Kőrösmezei Csaba főosztályvezető urat és a segítő kollégáit, 
látom, többen érkeznek a különféle napirendi pontokhoz.  

A részletes vita 1. szakaszában a bizottság az általa megjelölt szerkezeti 
egységek tekintetében vizsgálja, hogy a házszabály sokat idézett 44. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak eleget tesz-e az indítvány. A bizottság csak azokról 
a módosító javaslatokról foglal állást, amelyeket a benyújtó képviselő 
házszabályszerűen a bizottsághoz címzett. A képviselői módosító javaslatokról 
történő állásfoglaláson túl a bizottság természetesen saját módosítási 
szándékait is megfogalmazhatja.  

Most szeretném ismertetni a költségvetésre vonatkozó eljárási 
szabályokat a tárgyalás későbbi lefolyására vonatkozólag. A részletes vitában 
kialakított véleményt a bizottság részletes vitáról szóló jelentése tartalmazza, 
míg a kisebbségi véleményt a határozati házszabály 92. § (5) bekezdésének 
megfelelően függelékként kell csatolni a jelentéshez. A bizottság és a kisebbség 
véleményét a plenáris ülésen folytatott vitában a Költségvetési bizottság 
előadója és kisebbségi előadója fogja ismertetni a házszabály szerint. 
Közvetlenül a bizottsági jelentésről való szavazás után a bizottság 
kisebbségben maradt tagjai bejelenthetik, hogy kisebbségi véleményt 
terjesztenek elő, fontos azonban felhívni a figyelmet, hogy a bizottsági és a 
kisebbségi vélemény csak olyan elemeket tartalmazhat, amelyek a bizottsági 
vitában bármely részről is elhangzottak. A bizottság részletes vitáról szóló 
jelentése és a jelentés függelékeként a kisebbségi vélemény egyszerre kerül 
benyújtásra, ezért fontos, hogy az írásba foglalt kisebbségi vélemény az ülés 
végéig eljuttatásra kerüljön a bizottság titkárságára. Azt kérem majd tehát 
ellenzéki képviselőtársaimtól, hogy ha ilyen kisebbségi vélemény 
megfogalmazása generálódna, azt már közben fogalmazgassák, hogy az ülés 
végére, a bizottsági ülés végére be tudjuk szerkeszteni.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, amelyben a bizottság azt 
vizsgálja, hogy a törvényjavaslat egésze megfelel-e a határozati házszabályi 
rendelkezés 44. § (1) bekezdésének, és itt most már az ülés érdemi részére 
térünk rá. Köszöntöm az előterjesztő képviseletében megjelenteket! 
Kérdezem, hogy a kormányt képviselők a vita további részében kormányzati 
vagy tárcaálláspontot képviselnek-e majd.  
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DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Tárcaálláspontot képviselünk majd.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Az első vitaszakaszban a határozati házszabályszerűséghez én szeretnék 

hozzászólni, ezért az ülés vezetésére Horváth István alelnök urat szeretném 
megkérni.  

 
(Az ülés vezetését Horváth István, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm, elnök úr. Én is szeretettel köszöntöm a bizottság 

tagjait, vendégeinket, és megadom a szót az elnök úrnak.  
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): A 2017. évi központi költségvetési 

törvényjavaslat tervezete megfelel a jogszabályi előírásoknak, pénzügyileg 
fenntartható, kiszámítható, átlátható és megfelel az uniós elvárásoknak. A 
Földművelésügyi Minisztérium fejezet költségvetésében változatlanul kiemelt 
célt képvisel a kis- és középbirtokok támogatása, hazánk GMO-mentességének 
fenntartása, a környezet állapotának javítása, a természeti erőforrások 
fenntartható használatának ösztönzése, a biológiai sokféleség védelme, 
továbbá az állattenyésztés, valamint a zöldség- és gyümölcstermesztés kiemelt 
támogatása.  

Az élelmiszergazdaság és a mezőgazdaság egyaránt több lehetőséghez 
jut a már megkezdett áfacsökkentések után a jövő évtől a baromfihús, a tojás 
és a tej áfájának 5 százalékra tervezett csökkentése következtében. Az 
áfacsökkentés a költségvetésnek bevételkiesést eredményez, ugyanakkor ezt 
jelentős mértékben ellensúlyozza a megnövekvő keresletből származó többlet-
adóbevétel és az agrárágazatra gyakorolt pozitív hatása. Mindezeken túl 
jelentős mértékben hozzájárul a feketegazdaság visszaszorításához, a 
tisztességes piaci versenyt, a legálisan működő hazai termelőket és 
feldolgozókat erősíti. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Visszaadom az ülés vezetését az elnök úrnak.  
 

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az ülés vezetését visszavéve kérdezem a 

bizottság tagjait, hogy az első vitaszakaszhoz kíván-e bárki esetleg 
megjegyzést, véleményt hozzátenni, elmondani. (Senki nem jelentkezik.) A 
kormány képviselőit is figyelem. (Senki nem jelentkezik.) Nincs ilyen 
jelentkező, ezért szavazásra teszem fel a kérdést.  

Kérdezem, hogy a bizottság megállapítja-e, hogy a törvényjavaslat 
megfelel a határozati házszabályi rendelkezésnek, az idézett 44. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze ezt. 
(Szavazás.) Ez egyhangú.  

Ezt a vitaszakaszt lezárom.  
Megnyitom a részletes vita második szakaszát. Itt szokásainknak 

megfelelően a benyújtott módosító indítványokról fogunk állást foglalni. A 
kiosztásra került háttéranyag tartalmazza a benyújtott módosító 
indítványokat.  
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Ugyanakkor a benyújtott indítványoknál látható egy nagyobb 
terjedelmű, de ugyanarra a célra irányuló indítvány. A háttéranyag 932-től 
1019-ig tartó pontjaiban Egyed Zsolt jobbikos képviselőtársunk a 
Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációval és 
konzultációval kapcsolatos kiadásai terhére számos indítványában a 
Belügyminisztérium alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása 
javára különböző állatotthonok számára juttatna forrást, és ezeket a módosító 
javaslatokat bizottságunkhoz címezte megtárgyalásra. A házszabály szerint 
csak akkor lehet több módosító javaslatról egy szavazással dönteni, ha a 
módosítók tárgyalását a bizottság összekapcsolta. A csomagból bemondás 
alapján bármelyik képviselő bármelyik indítványt szavazásra külön kikérheti.  

Kérdezem ezért a bizottságot, hogy összekapcsolja-e a felsorolt 
módosító javaslatok tárgyalását azzal, hogy a szavazás csomagban történjen. 
Itt vita nincs, csak szavazás, ezért kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, 
hogy úgynevezett csomagban szavazzunk az előbb említett 932-1019. 
indítványok tekintetében. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ez többség. Ki az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) 1 nem 
ellenében bizottságunk úgy döntött, hogy ezekről a módosító javaslatokról 
egyben szavazunk. 

Eljutottunk oda, hogy elővesszük a háttéranyagot.  
A bizottságunknak kijelölt első módosító indítvány a 25. pont alatti, 

Harangozó Gábor István képviselőtársunk indítványa, amely összefügg a 
2283. indítvánnyal. A tárca álláspontját kérdezem.  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem javasoljuk támogatni. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 1 igen, a 
bizottságunk elutasította az indítványt.  

A 108-as a következő indítvány, ez Z. Kárpát Dániel és Magyar Zoltán 
indítványa, amely összefügg a 849. indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja? 

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 2 igen, a 
bizottságunk nem támogatja az indítványt.  

A 119. indítvány Magyar Zoltán indítványa, amely összefügg a 838. 
javaslattal. Mi a tárca álláspontja? 

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, a többség nem 
támogatja, nem támogatjuk az indítványt.  

A 120. indítvány Magyar Zoltán indítványa, amely összefügg a 852. 
javaslattal. Mi a tárca álláspontja?  
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DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 
Minisztérium): Nem. 

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 2, kisebbség, a 
bizottságunk nem támogatja.  

A 126. indítvány Z. Kárpát Dániel indítványa, amely összefügg a 882. 
javaslattal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 2, a 
bizottságunk nem támogatja. 

A 297. indítvány Magyar Zoltán javaslata, amely összefügg a 827. 
javaslattal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 1 
mindösszesen, a bizottságunk nem támogatja. 

A 299. indítvány Magyar Zoltán javaslata, amely összefügg a 822. 
indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 1, a 
bizottságunk nem támogatja. 

A 312. indítvány Magyar Zoltán javaslata, amely összefügg a 823. 
indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 1, a 
bizottságunk nem támogatja. 

A 317. indítvány Magyar Zoltán javaslata, amely összefügg a 830. és 
831. indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1, a többség nem támogatja, 
bizottságunk nem támogatja. 
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A 329. indítvány Magyar Zoltán javaslata, amely összefügg a 881. 
ponttal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 1, ez 
kisebbség, a bizottságunk nem támogatja. 

A 338. indítvány Magyar Zoltán javaslata, amely összefügg a 821. 
indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 1, ez 
kisebbség, a bizottságunk nem támogatja. 

A 339. indítvány Magyar Zoltán javaslata, amely összefügg a 887. 
indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1, ez kisebbség, a 
bizottságunk nem támogatja. 

A 342. indítvány Magyar Zoltán javaslata, amely összefügg a 2263. 
ponttal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1, ez kisebbség, a 
bizottságunk nem támogatja. 

A 344. indítvány Magyar Zoltán javaslata, amely összefügg a 818. 
ponttal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1, ez kisebbség, a 
bizottságunk nem támogatja. 

A 347. indítvány Magyar Zoltán javaslata, amely összefügg a 870. 
indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja. 
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 
Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1, ez kisebbség, a 
bizottságunk nem támogatja. 

A 348. indítvány Magyar Zoltán javaslata, amely összefügg a 880. 
indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1, ez kisebbség, a 
bizottságunk nem támogatja. 

A 349. indítvány Magyar Zoltán javaslata, amely összefügg a 873. 
ponttal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1, ez kisebbség, a 
bizottságunk nem támogatja. 

A 350. indítvány Magyar Zoltán javaslata, amely összefügg a 853. 
ponttal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1, ez kisebbség, a 
bizottságunk nem támogatja. 

A 352. indítvány Magyar Zoltán javaslata, amely összefügg a 847. 
ponttal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1, ez kisebbség, a 
bizottságunk nem támogatja. 

A 354. indítvány Magyar Zoltán javaslata, amely összefügg a 2262. 
ponttal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2, ez kisebbség, a 
bizottságunk nem támogatja. 

A 356. indítvány Ander Balázs képviselőtársunk javaslata, amely 
összefügg a 875. indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja?  
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DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 
Minisztérium): Nem, nem támogatja. 

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1, ez kisebbség, a 
bizottságunk nem támogatja. 

A 359. indítvány Magyar Zoltán javaslata, amely összefügg a 842. 
indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2, ez kisebbség, a 
bizottságunk nem támogatja. 

A 360. indítvány Magyar Zoltán javaslata, amely összefügg a 839. 
ponttal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2, ez kisebbség, a 
bizottságunk nem támogatja. 

A 421. indítvány Novák Előd javaslata, amely összefügg a 876. 
indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1, ez kisebbség, a 
bizottságunk nem támogatja. 

A 423. indítvány Magyar Zoltán és Gyöngyösi Márton javaslata, amely 
összefügg a 877. ponttal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2, ez kisebbség, a 
bizottságunk nem támogatja. 

A 432. indítvány Gőgös Zoltán javaslata, amely összefügg a 854. 
ponttal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2, ez kisebbség, a 
bizottságunk nem támogatja. 
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A 434. indítvány Gőgös Zoltán javaslata, amely összefügg a 834. 
ponttal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2, ez kisebbség, a 
bizottságunk nem támogatja. 

A 435. indítvány Z. Kárpát Dániel javaslata, amely összefügg a 840. 
ponttal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2, ez kisebbség, a 
bizottságunk nem támogatja. 

A 436. indítvány Gőgös Zoltán javaslata, amely összefügg a 845. 
ponttal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2, ez kisebbség, a 
bizottságunk nem támogatja. 

A 438. indítvány Z. Kárpát Dániel javaslata, amely összefügg a 883. 
indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem, nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2, ez kisebbség, a 
bizottságunk nem támogatja. 

A 819. indítvány Schiffer András és további két képviselőtársai 
indítványa, amely egy láb nélküli javaslat, úgy látom. Mi a tárca álláspontja? 

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Biztosan nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem 

jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 
2 eltántoríthatatlan tag támogatja (Derültség.), de ez kisebbség, bizottságunk 
nem támogatja.  

A 820. indítvány Magyar Zoltán javaslata, amely összefügg az 1056. 
ponttal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja. 
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2, ez kisebbség, a 
bizottságunk nem támogatja. 

A 824. indítvány Z. Kárpát Dániel és Magyar Zoltán javaslata, amely 
összefügg az 1057. ponttal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem, nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2, ez kisebbség, a 
bizottságunk nem támogatja. 

A 825. indítvány Z. Kárpát Dániel és Magyar Zoltán javaslata, amely 
összefügg az 1058. ponttal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Sajnos nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2, ez kisebbség, a 
bizottságunk nem támogatja. 

A 828. indítvány Magyar Zoltán javaslata, amely összefügg az 1055. 
ponttal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2, ez kisebbség, a 
bizottságunk nem támogatja. 

A 841. indítvány Schiffer András és további képviselőtársai javaslata, 
amelynél szintén nem látunk lábat, ha jól látom. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Szintén biztosan nem. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2, ez kisebbség, a 
bizottságunk nem támogatja. 

A 843. indítvány Z. Kárpát Dániel és Magyar Zoltán javaslata, amely 
összefügg az 1059. ponttal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem, nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2, ez kisebbség, a 
bizottságunk nem támogatja. 
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A 844. pont Schiffer András és további képviselőtársai indítványa (Dr. 
Kőrösmezei Csaba: Nincs lába.), láb nélkül úgyszintén. Mi a tárca 
álláspontja? 

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, a 
bizottságunk nem támogatja.  

Csak hogy oldjam ezt a monoton hangulatot, kérdezem a kormány 
képviselőit, hogy régen ez nem úgy volt, hogy ha ilyen láb nélküli, tehát 
költségvetési hiányt növelő indítványt tettek, akkor az eleve házszabályellenes 
volt, és ezért nem is tárgyaltunk róla, és most már nincs ilyen? 
(Közbeszólások: Nincs.) 

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem, nincs ilyen.  
 
ELNÖK: Aha! Azért ilyen bátrak az ellenzékiek, értem. (Derültség.) De 

így is gyenge az esélye egy ilyen indítványnak. (Magyar Zoltán: Mi tettünk 
lábat.) És akkor mi lenne, hogyha netán egyszer csak egy ilyet támogatnánk? 
Akkor a kormány találjon hozzá pénzt, vagy mi lenne? Csak logikailag 
végigvinném, hogy egy láb nélküli javaslatnál mi lenne.  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Ez hiányrontó lenne, akkor azt nekünk kellene valahogy 
feloldani.  

 
ELNÖK: Értem. (Magyar Zoltán: Próbáljuk ki! - Derültség.) Én tisztán 

az elméleti síkot próbálom végigvinni. (Farkas Sándor: Nem a gyakorlatit!) 
Értem, jó.  

A 846. számú, hasonló típusú indítványnál járunk, amely Schiffer 
András és további képviselőtársai indítványa. Mi a tárca álláspontja? 

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Ez is egy bátor indítvány, hogyha az összegszerűségét nézi, 
elnök úr. 

 
ELNÖK: Igen.  
 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki egyetért az indítvánnyal? (Szavazás.) 2 igen, ez 
kisebbség, a bizottságunk nem támogatja.  

A 848. indítvány Schiffer András és további képviselőtársai indítványa. 
Mi a tárca álláspontja? 
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DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 
Minisztérium): Ez is lábatlan, nem támogatjuk.  

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2, ez kisebbség, a 
bizottságunk nem támogatja. 

Font Sándor 850. pont alatti indítványa következik, amely összefügg a 
2229. ponttal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Igen, ezt támogatjuk.  
 
ELNÖK: Oldjuk a feszültséget (Derültség.), van egy támogatott 

indítvány. (Farkas Sándor: Melyiket támogatjuk? - Közbeszólás: A 
hegyközséget.) Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Miért? 
(Derültség.) De nem kérdezem meg. (Derültség.) Rajtam kívül van-e másnak 
kérdése, észrevétele? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, 
aki támogatja ezt az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Egyhangú, bizottságunk támogatja.  

A 851. indítvány Schiffer András és további képviselőtársai indítványa. 
Mi a tárca álláspontja? 

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Értelmezni próbáltuk, de nem támogatjuk, merthogy nem 
csoportosít el sehová.  

 
ELNÖK: Igen. Legalább ezt a lábat használták volna valahova! 
 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Segíteni akartak a kormánynak szerintem, hogy a sok-sok 

elvonás után egy kis pluszt is találjon.  
 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Gondolkodtunk. (Derültség.)  
 
ELNÖK: Igen, értem. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem 

jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? 
(Szavazás.) 1 igen, ez kisebbség, a bizottságunk nem támogatja.  

A 869. indítvány Farkas Sándor indítványa, amely kapcsolódik a 2225. 
ponthoz. Mi a tárca álláspontja? 

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Sajnos nem tudjuk támogatni.  
 
ELNÖK: Ühüm. (Farkas Sándor: Ez van benne a módosítóban is.) 

Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen, Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Maximálisan támogatom ezt a nagyszerű javaslatot. (Derültség.) 
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ELNÖK: Ez nekem viszont arra jó, hogy igyak gyorsan egy kis vizet. 

(Derültség.) Köszönöm szépen. Erre a támogatásra szükség lehet, mert 
szándékozunk benyújtani egy bizottsági módosító indítványt, amelyben talán 
megpróbáljuk majd a magunk módján kezelni ezt a kérdést. (Magyar Zoltán: 
Hajrá!) Szavazásra kerül sor. Ki az, aki támogatja ezt az indítványt? Aki igen, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú igen a bizottságunk részéről.  

Itt kezdődnek Egyed Zsolt javaslatai, ha jól emlékszem, de megnézem a 
forgatókönyvet, a 932-től az 1019. pontig tartó mindegyike a 
Belügyminisztérium felé és ott is a civil szervezetek felé szeretne döntő 
mértékben az állatotthonok javára forrásokat átcsoportosítani. Ahogy a 
bizottságunk is döntött, ezeket együttesen teszem fel tárgyalásra. Először a 
tárcát kérdezem, hogy az indítványokat támogatja-e, avagy mi a véleményük 
róluk.  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Az összesre egyszerre mondom, hogy nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen, Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Nem értettem egyet azzal, hogy egy csomagban támogassuk ezeket, hiszen 
azért itt nem lehet egy kalap alá venni az összes szervezetet. Van közöttük jó 
néhány, amely évről évre nehezebb helyzetbe kerül, és nagyon-nagyon fontos 
feladatot lát el a saját térségében vagy településén, így arra biztatnám 
képviselőtársaimat, hogy fogadjuk el. Nem egy nagy tételről van szó, ha a 
nemzeti költségvetést nézzük, azonban ezeknek a szervezeteknek ez nagyon 
nagy segítséget jelentene. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Értem. A házszabály lehetőséget ad arra, hogy ha konkrét, 

megnevesített pontról külön szavazást kér a képviselőtársam, akkor annál azt 
megtegyük. Ha ilyen konkrét rámutatás nincs, akkor viszont egyben szavazást 
fogok javasolni. (Magyar Zoltán nemet int. - Farkas Sándor: Kár volt 
megszólalni! - Derültség. - Kónya Péter Magyar Zoltánnak: Bökj rá egyre! - 
Derültség. - Magyar Zoltán: Nem.) Nincs konkrét pontra való mutatás, ezért 
a bizottságunk javaslata alapján egyben szavazás következik. Kérdezem, hogy 
ki az, aki támogatja az idézett pontokban tárgyalt és benyújtott módosító 
indítványokat. Ki az, az, aki ezekkel egyetért? (Szavazás.) 1, ez kisebbség, 
bizottságunk tehát nem támogatja ezeket az indítványokat.  

A titkárság azt jelzi, hogy a számunkra kijelölt és hozzánk címzett 
módosító indítványok megtárgyalásával végeztünk. Kérdezem, hogy bármely, 
a költségvetéshez benyújtott módosító indítványhoz van-e valakinek kérdése, 
észrevétele, vagy van-e olyan javaslat, amelyről szavazást kér. (Senki nem 
jelentkezik.) Nincs ilyen.  

Az a sajátos helyzet állt elő, hogy a bizottság által benyújtani 
szándékozott módosítóindítvány-köteget egyrészt mindenki megkapta a 
bizottsági tagok közül, és ebben már szerepel egy olyan módosító indítvány, 
amely Farkas Sándor eredeti indítványa volt, és ha jól látom, ugyanazzal a 
móddal támogattuk, és ugyanaz volt a lába is, ami itt? (Az elnök Horváth 
Zoltánnéval egyeztet. - Farkas Sándor: Igen.) Akkor arra teszek javaslatot, 
hogy a kiosztott, a bizottság által benyújtandó módosító indítványok közül 
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már csak a hazai közösségi agrármarketing és a közösségi bormarketing 
tevékenység szétválasztása kapcsán benyújtott módosító indítványról és 
gyakorlatilag az FM minisztériumhoz való jelentős forrásátcsoportosítást 
indítványozó javaslat részéről döntsünk, hiszen az előző, az állattenyésztést 
támogató indítványról már igenlően döntöttünk. Ez a javaslatunk tehát ebben 
a kiosztott, a bizottság által benyújtandó indítvány kapcsán. Aki elolvasta, az 
látta, hogy itt gyakorlatilag a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa egyszer már 
pozitívan… (Farkas Sándor: Azt is megszavaztuk már egyszer.), így van, de 
utána a 2. oldalon van a költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai címszónál 
és a költségvetés közvetlen bevételei címszónál egy további mozgás, valamint 
a mellékletben, a táblázatos mellékletben látszik, hogy az FM minisztérium 
visszakapja az NFM minisztériumtól az agrármarketing-költségvetés teljes 
egészét, kivéve a bormarketinget, néhány tízmillió forintot, tehát a nagy része 
vissza fog jönni az indítványunk hatására az FM-hez. Csak ennek az 
indítványrésznek a vitáját szeretném tehát most megnyitni, mert ezt 
szándékozunk beterjeszteni. A táblázatos, költségvetési lábakat mozgató 
mellékletben agrármarketing célelőirányzat címszóval szerepel még ez az 
összeg, amelynek a lábait ott lehet látni, hogy hogyan mozdul el.  

Kérdés, észrevétel van-e ehhez? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor a 
kérdésem az, hogy bizottságunk egyetért-e azzal, hogy az imént részletezett 
módosító indítványt benyújtsuk. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze 
ezt! (Szavazás.) Ez egyhangú.  

Én nem tudok olyan további indítványokról, amelyeket az 1. napirendi 
pont keretében a költségvetéshez kapcsolódóan nekünk meg kellene 
tárgyalnunk. Ha más nem jelez ezzel ellentétes véleményt (Senki nem 
jelentkezik.), akkor sem zárjuk le még az 1. napirendi pontot, mert most 
jönnek a házszabálybeli kötelezettségeinkből fakadó döntések. 

Először is a részletes vitát zárjuk le jogilag is. Kérdezem, hogy ki az, aki 
a részletes vita lezárásával egyetért. Aki igen, az kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ez így egyhangú.  

Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a bizottságunk benyújtsa 
a részletes vitáról szóló jelentést a sokat idézett házszabályi megfelelésnek 
megfelelően. Aki ezzel egyetért, az szintén kézfeltartással jelezze ezt! 
(Szavazás.) Egyhangú.  

Most kísérletet teszek arra, hogy az 1. napirendi pontot lezárjam, mert 
úgy érzem, hogy az ehhez tartozó szükséges kötelezettségünknek eleget 
tettünk. Köszönöm szépen a kormány részéről jelen lévők munkáját is.  

Magyarország 2017. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló T/10536. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita) (Vitához kapcsolódó bizottság) 

Megnyitom a 2. napirendi pont tárgyalását, amely a Magyarország 
2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat, 
amely 10536. számon került benyújtásra. A 2. napirendi pont kapcsán először 
a házszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget, mivel az első vitaszakaszban 
a szokásunknak megfelelően meg kell állapítanunk, döntenünk kell arról, 
hogy a benyújtott indítvány megfelel-e a határozati házszabály 
rendelkezésében, a 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Ezzel kapcsolatosan 
kérdezem akár a kormány jelen lévő képviselőit, akár a bizottság tagjait, hogy 
a megfeleléshez hozzá kívánnak-e szólni. (Senki nem jelentkezik.) Nem.  
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Akkor kérdezem a bizottságot, hogy egyetért-e azzal, hogy a benyújtott 
indítvány megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez 
egyhangú.  

Megnyitom a második vitaszakaszt, egyben megállapítom, hogy 
bizottságunkhoz címezve nem került benyújtásra módosító javaslat.  

Így a részletes vita lezárására teszek javaslatot, mert itt különösebb 
munkánk most technikailag nincsen. Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, 
hogy a vitaszakasz második részét lezárjuk. Aki ezzel egyetért, az 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú. Ezzel szerintem a részletes 
vitát le is zárhatjuk. Kérdezem, ki az, aki egyetért azzal, hogy a 2. napirendi 
ponttal kapcsolatos részletes vitát lezárjuk le. Aki egyetért ezzel, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú.  

Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a jelentést a kötelezettség 
szerint nyújtsuk be. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen.  

Köszönöm szépen a 2. napirendi pontnál a kormány jelen lévő 
képviselőinek a munkáját.  

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, 
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi 
CXXII. törvény módosításáról szóló T/10537. számú 
törvényjavaslat (Részletes vita) (Vitához kapcsolódó 
bizottság) 

A 3. napirendi pontra, az egyes adótörvények és más kapcsolódó 
törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi törvény 
módosításáról törvényjavaslathoz érkezett módosító indítványok 
megtárgyalására térnénk rá. Köszöntöm Kanyó Lórándot, és kérdezem, hogy a 
másik úrban kit tisztelhetek - elnézést! -, mert több nevet soroltak itt fel 
nekünk.  

 
VARGA ZOLTÁN főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Varga Zoltán, a fogyasztási és forgalmi adók főosztályának vezetője vagyok. 
 
ELNÖK: Varga Zoltán, igen, az ön esetleges érkezését szintén jelezték a 

3. napirendi ponthoz. Köszöntöm Varga Zoltán urat is!  
A 3. napirendi pont tekintetében a házszabályban foglaltaknak 

megfelelően az első vitaszakaszban, amelyet most megnyitok, a sokat idézett 
határozati házszabályi rendelkezésben, a 44. § (1) bekezdésében foglaltak 
szerint meg szeretnénk állapítani, hogy a benyújtott indítvány ennek a 
pontnak megfelel-e. Kérdezem a minisztérium munkatársait és 
képviselőtársaimat, hogy ehhez az első vitaszakaszhoz hozzá kívánnak-e 
szólni. (Senki nem jelentkezik.)  

 
VARGA ZOLTÁN főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Részünkről nem.  
 
ELNÖK: Nincs hozzászólási szándék. Akkor kérdezem a bizottság 

tagjait, hogy egyetértenek-e azzal, hogy a benyújtott indítvány megfelel a 
határozati házszabályi rendelkezéseknek, a 44. § (1) bekezdésében 
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foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez 
egyhangú.  

Megnyitom a részletes vita második szakaszát, de itt is az a helyzet, 
hogy bizottságunkhoz címezve nem találtunk módosító indítványt. Ezért 
rögtön a részletes vita lezárására teszek javaslatot. Ha nincs ellenvélemény 
(Senki nem jelentkezik.), akkor megteszem az indítványt. Aki egyetért a 
lezárással, az szintén kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Egyhangú.  

Megnyitom a harmadik vitaszakaszt, ez a jelentés elfogadása. Kérdezem 
a bizottságot, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a részletes vitáról szóló 
jelentést az előbb idézetteknek megfelelően benyújtsuk. Aki ezzel egyetért, az 
kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.  

Nem teszek kísérletet arra, hogy bizottsági előadókat kívánunk-e 
állítani, bár formálisan meg kellene kérdeznem, de ezt, azt hiszem, 
elhagyhatjuk. 

Ezért a 3. napirendi pont lezárására teszek javaslatot. Aki ezzel 
egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) A 3. napirendi pontot 
bizottságunk lezárta. Köszönöm a minisztérium munkatársainak a jelenlétét. 

A jövedéki adóról szóló T/10539. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita) (Vitához kapcsolódó bizottság) 

A 4. napirendi pont a jövedéki adóról szóló törvényjavaslat, az ehhez 
érkezett módosító indítványoknak a vitáját fogjuk lefolytatni. Az első 
vitaszakaszt megnyitom, ebben a formai, alaki körülményeknek való 
megfelelést fogjuk megvitatni a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében 
foglaltak szerint. Kérdezem, hogy az előterjesztő kormány képviselője, illetve 
képviselőtársaim a vitaszakasz első részéhez hozzá kívánnak-e szólni. (Senki 
nem jelentkezik.) Nem látok jelentkezőt.  

Kérdezem, hogy a bizottság tagjai egyetértenek-e azzal, hogy a 
törvényjavaslat megfelel a határozati házszabályi rendelkezésnek, a 44. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ez egyhangú.  

Megnyitom a vitaszakasz második részét, és szintén megállapítom, 
hogy bizottságunkhoz címezve nem érkezett módosító indítvány. Ezért a 
részletes vita lezárására teszek javaslatot. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. 

Ezek után a következő szakaszban szeretném előterjeszteni a jelentés 
elfogadását. Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy bizottságunk ennek 
megfelelően benyújtsa a jelentését a tisztelt Házhoz. Aki ezzel egyetért, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú.  

Előadók állítására szintén nem teszek javaslatot.  
Ezzel a 4. napirendi pontot javaslom lezárni. Aki a lezárással egyetért, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú.  
Bizottságunk lezárta a 4. napirendi pont tárgyalását is. A kormány 

képviselőinek köszönöm a jelenlétet.  

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi 
XVIII. törvény módosításáról szóló T/10688. számú 
törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről) 

Rátérünk az 5. napirendi pontra. Itt Horváth István képviselőtársam 
segítségét fogom majd kérni, mert az 5. napirendi pontban a 
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szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló törvény módosítására teszek 
javaslatot Kósa Lajos képviselőtársammal, frakcióvezető úrral együttesen, és 
ezért mint előterjesztő szeretnék az ülésen részt venni.  

 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Jó, köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Az ülés vezetését át szeretném adni Horváth Istvánnak.  
 
(Az ülés vezetését Horváth István, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor a napirendi ponttal kapcsolatosan az 

előterjesztőt kérdezem, hogy kíván-e hozzászólni.  

Font Sándor szóbeli kiegészítése 

FONT SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: Igen, szeretném röviden 
ismertetni a benyújtott és T/10688. számon jegyzett törvénymódosító 
javaslatunkat. A tavaszi ülésszakban nem került sor az FM által javasolt 
további módosító indítványokra, de ebből a tervezett módosítóindítvány-
sorból egy számunkra nagyon fontos indítványt szerettünk volna a tavaszi 
ülésszakon megtárgyalni, ezért ezt a fontos indítványt Kósa Lajos 
képviselőtársammal egyéni indítványként nyújtjuk be, mert - aki a tartalmát 
megnézte, tudja - lényeges, hogy már a szüret előtt hatályba lépjen az 
indítványunk.  

Az 1. pontban az Európai Gazdasági Térségből származó, közfogyasztási 
forgalomba még nem hozott borászati termékeknek, a bor származási 
bizonyítványának a kiállítására irányuló kérelmet indítjuk el. Mint közismert, 
Kónya Péter képviselőtársam - aki a Szőlő-, bor-, pálinka albizottságnak is 
tagja és rendszeres résztvevője az üléseknek - is tudja, hogy a közel kétéves 
munkánk alatt elég komoly munkát végeztünk az Olaszországból és egyéb 
országokból érkező tömeg, lédig import borok bizonylatolási rendjével, annak 
minőségi paramétereivel, a magyarországi forgalomba hozatali szabályaival és 
a piacbefolyásoló hatásával kapcsolatban. Ennek megfelelően a tavalyi olasz 
borhamisítási botrány - amelyet az olasz hatóságok tártak fel - kapcsán 
fogalmazódott meg egy olyan indítvány magyar részről, hogy milyen, 
számunkra bizonyító erejű okiratokat kérjünk még a forgalomba hozatalhoz, 
hogy egyértelműen látszódjon a nyomon követhetőség és az eredet igazolása, 
mert mint kiderült, a tavalyi évben az olaszok által feltárt és általunk bekért 
olaszországi bizonylatok kapcsán kimutatható volt, hogy sok esetben nem 
tudják bizonyítani a származás pontos helyét és a szüretelési helyét az ide 
beérkezett bornak, ezért fenntartásaink voltak az eredettel kapcsolatosan. Ezt 
szeretnénk tisztázni és egyértelműsíteni a hazai jogszabályi környezetben is.  

Ugyanehhez kapcsolódik a 2. §-ban, hogy az Európai Unió országaiban 
különféle mértékben határozzák meg, hogy egy hektáron mekkora tömegű 
szőlő és abból hány hektó előállított bor esetén állapítják meg az egyes 
minőségi árujelzéseket, és azt látjuk, hogy a velünk vetélytárs országok 
magasabb hektáronkénti termésmennyiséget állapítanak meg egyes közép- 
vagy alacsonyabb kategóriájú szőlőfajtáknál. Éppen azért, hogy a 
konkurenseink által alkalmazott módozat ne okozzon hátrányt a 
magyarországi szőlőtermelőknek, mi is az Európában szokásos mértékre 
szeretnénk engedélyezni az egy hektárról leszedhető, abban a kategóriában 
engedélyezhető szőlő szüretelhető mennyiségét.  
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Mondhatnám tehát, hogy két olyan technikai jellegű módosító 
indítványt nyújtunk be, amelyek a közismert közép- és alsóbb kategóriájú 
szőlő és bor esetében nagyon komoly piacbefolyásoló hatással bírt az elmúlt 
időszakban az olasz borok importjával és egyéb országokból való bor 
importjával kapcsolatban, és ennek megfelelően szeretnénk válaszolni és 
helyzetbe hozni a Magyarországon e kategóriában termelő szőlősgazdákat. 
Konkrétan erről szól az indítványunk, és érthetően szeretnénk, hogy ezt már a 
szüret megkezdése előtt, azaz a tavaszi ülésszakban elfogadjuk, és életbe 
lépjen, hogy minden szereplő pontosan lássa, hogy az őszi szüret alkalmával 
milyen feltételekkel milyen kategóriájú szőlőt érdemes Magyarországon a 
borfeldolgozó cégeknek, szőlőfeldolgozó és borászati cégeknek felvásárolniuk, 
hogy ezzel stabilizáljuk a magyar szőlőtermelőknek a felvásárlási árat és 
egyáltalán hogy legyen hova elhelyezni a szőlőt, és igenis versenytársai, 
konkurenciája, netán kiszorítói legyünk a nem kívánatos, gyengébb minőségű, 
Európai Unión belülről és kívülről származó borászati termékeknek. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az előterjesztőnek a szóbeli kiegészítését. 

Meg szeretném kérdezni a tisztelt bizottságot, hogy van-e kérdés, észrevétel. 
(Jelzésre:) Kónya képviselő úr! 

Kérdések, hozzászólások 

KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Szeretném 
megkérdezni, mivel - ahogy az elnök úr is utalt rá előterjesztőként - az FM 
késlekedésben van, illetve nem terjesztette be a tavaszi ülésszakban várható 
módosításokat, hogy mi ennek az oka, ha erről mondana egy pár szót az elnök 
úr! Illetve az 1. §-sal maximálisan egyetértve én is azt gondolom, hogy talán 
már régebben meg kellett volna hozni ezt a szigorítást. A 2. §-nál azért 
szeretném megemlíteni, hogy nyilvánvaló, hogy bár ez az alacsonyabb 
kategóriájú borokról szól, ez mégis egyfajta minőségromlást fog eredményezni 
várhatóan, ugyanakkor látni kell, hogy mozogni kell a piaccal, és a piac 
érdekei ezt kívánják. Ez egy sajnálatos, inkább hátralépés, mint előrelépés, én 
azt gondolom, de valóban egy szükségszerű módosításnak tartom. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további kérdés? (Jelzésre:) Magyar Zoltán 

képviselő úr! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. 

Természetesen én is tudom támogatni, én is azt sajnálom, hogy ez csak most 
került a Ház elé, nemcsak azt, hogy a féléven belül most, hanem hogy akár 
évekkel korábban is érdemes lett volna ezt meglépni, hiszen azért a szakma 
már jelezte egy ideje, hogy komoly a probléma, és ez is egy olyan irány lehet, 
ami segíthet számukra.  

Nekem csak egy kérésem lenne a bizottsági ülésen keresztül a 
szaktárca, a kamara meg a hegyközségek irányába: tényleg minél előbb jusson 
el ez az információ mindenkihez, főleg a kicsikre gondolok, akik esetleg majd 
éppen a szőlő eladásakor meg a feldolgozásakor szembesülnek ezekkel a 
változásokkal, hogy tényleg valóban időben eljusson hozzájuk. Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Több kérdést, véleményt egyelőre nem 
látok, úgyhogy válaszadásra visszaadom a szót az elnök úrnak.  

Font Sándor válaszai, reflexiói 

FONT SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. Hogy az FM 
miért késlekedik, és az ügyviteli eljárásra vonatkozólag Magyar Zoltán 
kérdéskörére megpróbálok együttesen válaszolni. Az FM tudomásom szerint 
több területre vonatkozó törvénymódosítást szeretett volna egy csomagban 
átvinni, de ez a kormányülésen végül is nem talált egyelőre befogadásra, 
különféle viták támadtak, sok mindent érintett volna az FM indítványa. Ezért 
mivel nem volt égetően szükséges, hogy a tavaszi ülésszakban ezek az 
indítványok elfogadásra kerüljenek, tudomásom szerint a kormány visszaadta 
az FM-nek az indítványát részben szétszedésre, részben pedig pontosításra és 
a minisztériumok között fennálló viták rendezésére. Ez az indítvány 
tartalmazta volna a most általam egyéni képviselői indítványként benyújtott, 
technikai jellegű indítványt, és ez az, ami, úgy gondoljuk, nem okoz gondot a 
minisztériumok között sem, tehát ez egy mindenki által triviálisnak látott 
indítvány. Várhatóan ősszel be fog kerülni az FM által felügyelt terület 
különféle ágaira vonatkozó indítvány kitisztázott verziója. 

A második kérdés, hogy a megengedő nagyobb termésmennyiség egy 
hektárra vonatkozólag nem okoz-e visszalépést. Szeretnénk hangsúlyozni, 
hogy ez csak lehetőség, tehát aki úgy gondolja - és akkor itt kezdjünk 
belemenni a szakmába -, hogy például Aletta, Bianca és egyéb interspecifikus, 
nagy hozamú, nagy cukortartalmú, de beltartalmi paramétereiben, például a 
sav területén viszonylag gyenge paramétereket és extrakttartalmat hozni tudó 
szőlőfajtáknál akik úgy gondolják, hogy magasabb mennyiséget szeretnének 
termelni, és ezzel szeretnének kompenzációban lenni a, konkretizálom: olasz, 
spanyol és makedón tömegborokkal, amelyek rendkívül alacsony paraméterű, 
de nagyon nagy terméshozamú szőlőket borként hoznak ide be, azok a 
gazdálkodók ezt megtehessék. Nyilvánvaló, hogy azok a gazdálkodók, akiknek 
minőségi szőlőfajtájuk van, nem fognak elmenni ebbe a terhelési 
nagyságrendbe, hiszen azokat a nevesített szőlőfajtákat - és akkor itt 
sorolhatnám az összes nagyon nagy nevű magyar és nemzetközi szőlőfajtákat - 
más kategóriában szeretné termelni, azaz a minőségi kategóriában, és nem 
akarja bevinni az úgynevezett oltalom alatt állóba, ez a gyengébb kategória 
mostani megnevezése, nem akar bevinni egy alsó kategóriájú borfajta közé egy 
igen jó alanyú és minőségi bort adó szőlőfajtát. Itt tehát megengedjük azt a 
lehetőséget, mint ahogy említettem, hogy a tömegtermő szőlőknél az eddigi 
korlátot felszabadítsuk, ez azt jelenti egyben, hogy, igen, nagyobb lesz a 
termelése ezeknek a területeknek, több szőlőt fognak leszedni róla, de 
alacsonyabb minőségi kategóriában hozhatja forgalomba azt a bort, kvázi 
mondhatnám, hogy a sokat kritizált olasz és spanyol tömegborok 
kategóriájával lesz paritásban. Eddig ezt a termelési mennyiséget a hazai 
jogszabályok nem engedték meg, mert pont az ön által jól érzékelt módon a 
minőség felé próbáltuk terelni, igaz, nem ezeket a tömegtermő szőlőket 
próbáltuk minőségi fajtákba, mert aki ismeri, borként az Aletta, a Bianca, a 
Zalagyöngye nevezetű borokat egyszerűen nem is látunk a piacon, ezek mindig 
tömegborként, rendszerint házasítva kerülnek egy alsóbb kategóriájú szinten 
forgalomba hozatalra.  

Itt ezt a termelési korlátot akarjuk felszabadítani, hogy ne mondhassák 
azt - mert ezt a kritikát megkaptuk, a szőlőtüntetőknek is ez volt az egyik 
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kritikája -, hogy adminisztratív okon bekorlátozzuk ezeknek a magasabb 
hozamú szőlőknek is az egy hektáron való termelését, és ezért nem tudnak 
konkurensei lenni a sokat emlegetett olasz, spanyol és makedón 
importboroknak. Az ő kérésüket teljesítjük tehát ezáltal ezzel a lépéssel, sokat 
átrágva a HNT-vel és minden szakmai szervezettel, hogy mi az a mérték, 
amivel egyáltalán ezt most megengedhetjük, és ez lett a közösen megegyezett 
mérték, amit az indítványomban előterjesztek. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Vannak-e további kérdések, észrevételek? (Senki 
nem jelentkezik.) Amennyiben nincsenek, akkor lezárom a vitát, és szavazunk 
a tárgysorozatba vételről. Aki azzal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés 
tárgysorozatba vételét.  

Most visszaadom az ülés vezetését az elnök úrnak.  
 

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

Egyebek 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben az 5. napirendi pontot 
lezártuk, az egyebek következik.  

Az egyebekben jelzem, hogy teljesen bizonytalan vagyok abban, hogy 
lesz-e még ülésünk, és mit kell tenni, mert néhányaknak még az utolsó 
pillanatokban is van indítványuk, a tegnapi nap folyamán is látott, benyújtott 
indítványok tekintetében került be többek között a Miniszterelnöki Hivatal 
(Farkas Sándor: A Miniszterelnökség!), bocsánat, a Miniszterelnökség 
részéről a ménesbirtokokkal kapcsolatos javaslat, és valószínű, hogy azt ránk 
fogják majd kiosztani, tehát minimum egy második szakaszú vitát, részletes 
vitát nekünk kell majd lefolytatnunk erről az indítványról, amennyiben ezt 
napirendre veszik. Ennek az időpontját egyelőre nem tudom most megjelölni, 
de időben értesítjük képviselőtársainkat.  

Van-e további az egyebekben? (Jelzésre:) Igen, Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Csak nagyon röviden. Bizonyára képviselőtársaimat is sokan megkeresték az 
AKG-pályázatokkal kapcsolatban, elég sok vesztese van, olyan csalódott 
gazdálkodók, akik mondjuk 12 éven keresztül megkapták, és sokszor valóban 
érthetetlen, hogy miért pont azok lettek a vesztesek, akik most vesztesek 
lettek. Ezzel kapcsolatban tudna-e a bizottságunk valakit fogadni mondjuk a 
Miniszterelnökség részéről, hogy megnyugtató választ adhassunk az 
érintetteknek. Én megígértem nekik, hogy ezt felvetem, és tényleg sok 
gazdálkodó keresett meg ezzel, és számomra is érthetetlen és felfoghatatlan, 
hogy miért pont ők maradtak ki ebből. Erre tennék javaslatot a következő 
bizottsági ülésre.  

 
ELNÖK: Tegnap a parlamenti ülés alkalmával a kérdések időszakában 

a Jobbiktól érkezett ezzel kapcsolatosan kérdés Lázár János miniszter úrhoz, 
aki az AKG-ért mint vidékfejlesztési programért felelős, és ha jól értettem a 
választ, akkor a Miniszterelnökség is érzékeli ezt a problémát, és a technikai 
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részét nem tudjuk még mi sem, de egy pótforrás feltárását tervezik, és egy 
második körű AKG-kiírás a jelenlegi szándékuk. Lehet, hogy ezt szűkebb körre 
fogják csak specializálni, mert ha jól értettük - ez már nem az adott válaszban 
volt benne, de szakmailag mi is rendkívül fontosnak tartjuk tisztázni ezt a 
kérdést -, az állattenyésztők és az ültetvényesek, tehát a szőlő-gyümölcsösök 
voltak rendkívül nagy számban a vesztesei, pontosabban a fele, a nagy szám 
azt jelenti, hogy az összes pályázónak a fele lett nyertes ez esetben, tehát az 
50 százalékuk meg nem nyert. Ezzel kapcsolatosan egy pótforrás feltárása és 
egy második körű AKG-felhívás kiírása most a stratégiai cél. Ennél többet 
egyelőre nem tudunk, mert ez a hír annyira friss, hogy semmilyen további 
részletet nem tudunk ezzel kapcsolatban, de hogyha lesz, azt én szívesen 
megosztom. Tartok tőle - ezt csak magam érzem így -, hogy a meghívás 
alkalmával sem tudnánk meg erről többet. Több alkalommal egyeztettünk, 
tegnap Kis Miklós úrral is és én Lázár János miniszter úrral is, a szándék 
körülbelül egyértelmű: pótforrást szeretnének és második körű AKG-t 
célirányosan az állattenyésztőkre és az ültetvényesekre. Egyelőre ez a szándék. 
Nincs mögötte kormánydöntés, minisztériumi döntés, a helyzetet, a 
problémát érzékelik, és megindult ennek az előkészítése. (Magyar Zoltán: 
Köszönöm.) 

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

Az egyebeket lezárom.  

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem. Köszönöm szépen.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 5 perc)  
  

Font Sándor 
a bizottság elnöke 

  

Horváth István  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  

 


