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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 30 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke: Sok szeretettel köszöntök mindenkit 
a Gazdasági bizottság mai ülésén. A tisztelt képviselőtársaim írásban előre megkapták 
a mai ülésre szóló napirendtervezetet. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
bárkinek észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, azt kérdezem, hogy 
ki az, aki ezzel a tartalommal elfogadja a mai ülésünk napirendjét. Aki igen, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a 
bizottság. 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottságunk létszámát tekintve 
megfelel az elvárásoknak, így határozatképesek vagyunk, tehát a bizottság az ülését 
megkezdheti.  

A vadhús áfaterhének csökkentése érdekében az általános forgalmi 
adóról szóló törvény módosításáról szóló T/3428. számú 
törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Első napirendi pontként a vadhús áfaterhének csökkentése érdekében az 
általános forgalmi adóról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételéről kell döntenünk. Magyar Zoltán képviselő úr indítványa. 
Köszöntöm képviselő urat és meg is adom a szót. 

Magyar Zoltán szóbeli kiegészítése 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Köszöntöm a bizottság tagjait. A javaslatot nem kívánom túl hosszan megtámogatni 
szóbeli indoklással, hiszen egyrészt ezt írásban megtettem, másrészt pedig a különböző 
vadászati törvények módosítása kapcsán különböző bizottságok, illetve a Ház előtt is 
felmerült jó néhányszor ez a kérdés. Mégis néhány szóban, engedjék meg, hogy 
érveljek mellette. 

Azért tartottam nagyon fontosnak most benyújtani ezt a módosító javaslatot, 
mert ez egy általános elmaradása ennek a területnek, jó néhány úgynevezett konkurens 
termék esetében szerencsére már megtörtént az áfacsökkentés. Itt, például a vadhús 
esetében azonban elmaradt és a szakma ezt nagyon nehezményezi. Fontos tehát 
hangsúlyoznom, hogy itt nem egyfajta pártpolitikai beadványról van szó, vagy nem egy 
politikai érdek megnyilvánulásáról, hanem kifejezetten a vadászok, a vadászattal 
kapcsolatos szakemberek kérték, hogy ez a módosítás jelenjen meg. Első körben 
természetesen - a hatékonyságot figyelembe véve - kormánypárti képviselőtársaink 
közül kerestek meg néhány képviselőt, hogy fémjelezzék aláírásukkal ezt a javaslatot, 
de mivel ott nem kaptak kellő nyitottságot, így jutott el hozzám ez az információ, ez a 
lehetőség és ez adja az aktualitását újra ennek a javaslatnak. 

Nagyon fontos lenne ez egyébként nemcsak a vadászok szempontjából, hanem 
népegészségügyi hatása is lenne a történetnek, ha belegondolunk, hiszen a vadhúst 
tekinthetjük biohúsnak, ami ráadásul igen nagy számban van jelen hazánkban. 
Különböző felmérések vannak, de nagy általánosságban elmondhatjuk, hogy 
nagyvadban talán még soha nem volt annyi hektárra vetítve, mint jelenleg hazánkban, 
így mindenképpen megvan a lehetőség arra, hogy jobban kiaknázzuk ezt a területet. 
Gondolok itt arra, hogy akár a közétkeztetésbe is sokkal nagyobb volumennel 
bevonható lenne ez a termék. 
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Szintén felmerültek aggályok laikusok részéről, hogy például a sertéspestis 
kapcsán nem okozna-e ez akármilyen problémát. Minden fórumon, így itt is fontos 
leszögezni, hogy a sertéspestis például emberre teljesen veszélytelen és jelen tudásunk 
szerint minden olyan kórokozó, vírus vagy egyéb probléma, amely a vadakról emberre 
terjedhet, az a mai körülmények között jól szűrhető és gyakorlatilag problémát nem 
okozhat. (Székely Sándor megérkezik.) 

Tehát ellenérvet nem nagyon látok ez ellen a javaslat ellen. Nemzetgazdasági 
szempontból nem egy komoly tételről beszélünk, tehát a költségvetést semmiképpen 
nem ingatná meg e módosító javaslat elfogadása. Ahogy mondtam, fontos érv - 
amellett, hogy a kommunikációban kormányzati részről is sokszor megjelenik -, hogy 
egészséges hús és nagyobb hangsúlyt kellene rá fektetni, mindeközben a gyakorlatban 
pedig a konkurens termékek áfáját - hangsúlyozom, helyesen - csökkentették. Ez 
valamiért kimaradt. Ezzel akartam kiegészíteni a beadott módosító indítványomat és 
ezért biztattam a bizottság többségét, hogy támogassa ezt a javaslatot, hogy mielőbb 
megvalósulhasson. Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. 

Kérdés 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr a kiegészítést. Vannak-e kérdések a 
képviselőtársaim részéről? (Senki sem jelentkezik.) Nekem mindenképpen lenne egy 
kérdésem. Költségvetési hatást tekintve vizsgálták-e vagy készült-e arra vonatkozóan 
bármilyen elemzés, hogy ez mekkora kiesést jelentene a költségvetés számára? 

Magyar Zoltán válaszadása 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik) előterjesztő: Én ugyanezt a kérdést tettem fel, 
amikor a vadászati törvény kapcsán már vitatkoztunk erről, de pontos számot nem 
sikerült megtudnom. Becslések vannak, hiszen ez egy olyan terület, ahol 
értelemszerűen az áfacsökkentés hozzájárulna ahhoz, hogy a vadhús nagyobb 
mennyiségben, nagyobb arányban és mértékben kerüljön be a láncolatba. (Witzmann 
Mihály megérkezik.) Tehát a becslések most óvatosan kezelendőek, de ez 
semmiképpen nem nevezhető nagy tételnek. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a 
baromfi, a sertés vagy a hal kapcsán már megtörtént az áfacsökkentés, akkor ehhez 
képest ez egy észrevehetetlen, elenyésző terület, de mégis azok számára, akikről már 
szót ejtettem, nagyon fontos lenne. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nincs más hátra, mint szavazni az indítványról. Ki 
az, aki támogatja az indítvány tárgysorozatba vételét? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Három igen szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Nyolc 
tartózkodás. Ki az, aki ellene szavazott? (Szavazás.) Egy ellenszavazat. Tehát 3 igen, 8 
tartózkodás és 1 ellenszavazat mellett a bizottság nem vette tárgysorozatba. 

Köszönöm szépen képviselő úrnak, hogy elfáradt a bizottság ülésére és segítette 
a munkát. Ezzel az első napirendi pont végére értünk. 

A tüzifa áfaterhének csökkentése érdekében az általános forgalmi 
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló T/2638. 
számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A második napirendi pont keretében a tűzifa áfaterhének csökkentése 
érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről van szó, amely Z. Kárpát Dániel 
képviselő úr önálló indítványa. Ha jól gondolom, képviselő úr is csatlakozott hozzá. 
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(Magyar Zoltán: Igen.) Így van. Akkor mint előterjesztőnek ismét megadom a szót 
Magyar Zoltán képviselő úrnak. 

Magyar Zoltán szóbeli kiegészítése 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. Az előzővel 
párhuzamot lehet vonni ezen módosító javaslat kapcsán is. Mindannyian 
találkozhatunk azzal a problémával, hogy a fával tüzelő polgároknak komoly 
nehézséget okoz a tűzifa beszerzése, ráadásul az évről évre történő drágulása is. A 
tavalyelőtti és a tavalyi évhez képest, a két év között történt egy jelentős, mintegy 50 
százalékos drágulás, és ha még az idei évre tekintünk, egy újabb 30 százalékos 
drágulást tapasztalhatunk. Ráadásul a fával fűtők sok esetben éppen a legszorultabb 
helyzetben, szociális értelemben véve a legrosszabb helyzetben lévő polgártársaink. 
Ilyen formában abszurdnak tartom, hogy más tüzelőformákra létezik különböző állami 
támogatás, gondolok itt a rezsicsökkentésnek nevezett dologra, illetve más formákban 
is ez időről időre megjelenik akár csak időlegesen, kampánycéllal, de akkor is. A fával 
fűtők esetében azonban a szociális tűzifa néven futó állami kezdeményezésben 
kimerül, ami viszont messze nem fedi az igényeket és nagyon sok olyan család van, aki 
nem fér bele ebbe a kategóriába, miközben igenis rászorulók és igenis szükségük lenne 
arra, hogy a tűzifa esetében csökkentsük az áfát. 

Arról nem is beszélve, hogy az állami erdészetek helyzete is megoldatlan, illetve 
rengeteg olyan vészjósló információ jut el mindannyiunkhoz, ami arra sarkall minket, 
hogy az egész területet újragondoljuk. De ennek alapját mindenképpen annak kell 
képeznie, hogy a magyar emberek érdekeiből induljunk ki és onnan visszafelé 
gondoljuk át az egész rendszert. Ennek első, egyik fontos lépése az lenne, ha a tűzifa is 
megkapná a kedvezményes áfát. Ezért bátorkodtam ismételten benyújtani 
képviselőtársammal együtt ezt a javaslatot. Azért mondom, hogy ismét, mert 
gyakorlatilag ez egy fél évről fél évre visszatérő téma. Most különös aktualitása 
természetesen az, hogy megjött a tél és szeretném, ha a fával tüzelők számára egy olyan 
kis karácsonyi ajándékot tudnánk letenni a fa alá, amit tényleg tudnak értékelni és 
minden fával fűtő család számára ez egy nagyon hasznos és előremutató lépés lenne. 
Ezért biztatom önöket arra, hogy támogassák ezt a javaslatot. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem, hogy van-e kérdés, 
megjegyzés, észrevétel a beadvánnyal kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Nincs.  

Kérdezem, ki az, aki támogatja Z. Kárpát Dániel és Magyar Zoltán képviselő 
urak indítványának tárgysorozatba vételét. Kérem, kézfelemeléssel jelezzék! 
(Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc nem. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Három igen, 8 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a 
bizottság nem vette tárgysorozatba az indítványt. Köszönöm szépen képviselő úrnak, 
hogy e napirendi pontnál is rendelkezésünkre állt. A második napirendi pontunkat 
lezárjuk. (Magyar Zoltán: Köszönöm. – Távozik a teremből.) 

Egyebek 

A harmadik napirendi pontunk az egyebek. Szeretnék egy technikai hibát 
orvosolni. A korábbi bizottsági ülésen Bangóné Borbély Ildikó képviselő asszonyt a 
turisztikai albizottságba felvette a bizottságunk. Az előterjesztést én tettem. De az a 
technikai hiba történt, hogy miután a képviselő asszony szóban tájékoztatott engem a 
belépési szándékáról, összekevertem és a Közlekedési albizottság helyett a Turisztikai 
albizottságba javasoltam. Ezért most szeretném korrigálni ezt a korábbi hibát és 
szeretném javasolni, hogy Bangóné Borbély Ildikót a Turisztikai albizottságból emeljük 



8 

ki és delegáljuk a Közlekedési albizottságba. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Senki sem 
jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt, a bizottság egyhangúlag 
módosította képviselő asszony albizottsági tagságát. 

Az ülés berekesztése 

Van-e még valakinek az egyebek között előadnivalója? (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, szeretném bejelenteni, hogy ez volt az utolsó ülésünk ebben az 
ülésszakban. Mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánok és jó pihenést! 
Köszönöm szépen az együttműködést és a munkájukat. A bizottsági ülést bezárom. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 42 perc) 
 

Bánki Erik 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 


