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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc) 
 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat 
segítő tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik 
bizottságunk nyílt ülését! A napirendtervezetet képviselőtársaim megkapták. 
Kérdezem, hogy ehhez a tervezethez van-e kérdés, észrevétel a bizottsági 
tagok részéről. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor szavazzunk 
róla! Ki az, aki elfogadja a napirendtervezetet? Aki igen, az kézfelemeléssel 
jelezze ezt! (Szavazás.) Ez egyhangú. Ezek szerint fogunk haladni.  

Tájékoztató az afrikai sertéspestis betegség témájában 

Az 1. napirendi pontban tájékoztatást szeretnénk kérni az afrikai 
sertéspestis betegség jelenlegi, tudott állapotáról, és ezért szeretettel 
köszöntöm meghívott előadónkat, Bognár Lajos urat, az Agrárminisztérium 
élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkárát, akivel úgy 
egyeztettünk, hogy 15-20 percben szeretne egy, a kivetítőn keresztül is 
megtámogatott előadást tartani, és utána a szokásos módon kérdések, 
észrevételek megtételére lesz lehetőség a bizottsági tagok részéről. Megadom a 
szót a helyettes államtitkár úrnak.  

Dr. Bognár Lajos tájékoztatója 

DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Én is tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és 
a jelenlévőket! Mindenekelőtt szeretnék egy rövid tájékoztatást adni magáról 
a betegségről ahhoz, hogy megérthessük az intézkedések okait és mibenlétét. 
(A tájékoztatót vetítés kíséri.) 

Az afrikai sertéspestis vírusa egy olyan vírus, amely csak a 
vaddisznókra és a sertésekre jelent veszélyt, az emberre nem jelent semmilyen 
veszélyt, viszont az említett állatfajoknál szinte kivétel nélkül halálos, végzetes 
a megbetegedés. Ezzel együtt sajnos a betegség ellen nincsen vakcinás 
védekezési lehetőség, a tudomány jelenlegi állása szerint rövid távon, néhány 
éven belül nem is számíthatunk arra, hogy az kidolgozásra kerül. Ugyanakkor 
nincs gyógykezelési lehetőség sem, a megbetegedett állatok 95 százaléka 
biztosan elhullik. Éppen ezért a legfontosabb a védekezés a betegség 
megelőzésével kapcsolatban. Ez azért is nagyon fontos, mert maga a vírus 
rendkívül ellenálló a környezeti hatásokkal szemben, élelmiszerben pedig akár 
évekig képes fennmaradni, és viszonylag alacsony víruskoncentráció esetén 
akár az élelmiszerrel is bekerülhet, visszakerülhet a vírus a sertések vagy a 
vaddisznók közé, és ott megbetegedést okozhat. Ezért van nagyon nagy 
jelentősége a természetes terjedésen túl, tehát a vaddisznóállományokban 
bekövetkezett természetes terjedésen túl az emberi tényező okozta terjedésnek 
is, ez jelentheti akár az említett élelmiszerhulladék etetését vagy természetbe 
való kijuttatását, akár a ragályfogó tárgyakkal történő továbbvitelét, itt a 
gépjárművek, a ruházat, az eszközök szennyeződése okozhat járványkitörést a 
háztáji állományokban.  

A betegség a nevével ellentétben, hogy afrikai sertéspestis, nem 
kifejezetten ragályos betegség. Rendkívül nagy a letalitása, ahogy említettem, 
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de állományon belül lassan terjedő betegségről van szó, ezért nehéz 
észrevenni, pusztán az elhullási görbe növekedése nem feltétlenül jelenti a 
betegséget, hogyha laikus vizsgálja, ezért kell nagyon komoly monitoring- és 
surveillance vizsgálatokat végeznünk és megfigyelési rendszert fenntartanunk, 
azaz a korai észlelés az, ami a legfontosabb a számunkra mind a 
vadállományok esetében, mind pedig a házisertés-állományok esetében, akkor 
tudunk jól és gyorsan, azaz hatékonyan védekezni, hogyha hamar felismerjük 
a vírus jelenlétét a különböző állományokban. 

A közvetlen elhullást jelentő káron kívül a legnagyobb problémát 
természetesen a kereskedelmi korlátozások jelentik. A Nemzetközi 
Állategészségügyi Hivatal kódexe alapján a harmadik országok, illetve minden 
tagország bevezethet, illetőleg automatikusan bevezet korlátozó 
intézkedéseket a betegség megjelenése esetén, ezen korlátozó intézkedések 
között a teljes országra kiterjedő és a regionális korlátozás az, ami különbséget 
jelent, illetve egyben lehetőséget jelent arra, hogy a kereskedelmet 
fenntartsuk.  

A következő dián azt szeretném bemutatni, hogy nem az első bejelentés 
esetén történtek meg a védekezési intézkedéseink. 2014 óta vannak 
Záhonyban, illetve az ukrán-magyar határállomásokon állategészségügyi 
intézkedések, kötelező fertőtlenítés, és történik meg az 
élelmiszerpoggyászokból elkobzott élelmiszerek megsemmisítése. Az Európai 
Unióba Ukrajnából, illetve Oroszországból, Belorussziából élelmiszer nem 
érkezhet be kereskedelmi szállításként, csak kézi poggyászban jöhet be, de ez 
is tilos egyébként már régóta az Európai Unió esetében. A tavalyi évben 8 ezer 
kiló szendvicset kobzott el a vámhatóság Záhonyban, ami, attól tartunk, nem 
is a teljes mennyiség, van, ami bejöhetett, tehát a kockázat továbbra is magas 
az élelmiszerhulladékkal való terjesztés tekintetében.  

A másik kockázat természetesen a vaddisznók természetes terjedése, 
ezért született meg az ábrán látható intézkedés, amely három részre osztotta 
fel Magyarországot a 2018. év elején: a magas kockázatú területekre, a 
közepes kockázatú területekre, illetve az alacsony kockázatú területekre, és 
ezeken a területeken különböző intézkedések kerültek bevezetésre, elsősorban 
monitoring-, illetve a felülvizsgálati programokat indítottunk el, a magas 
kockázatú területeken már egyébként 2017 óta valamennyi kilőtt vaddisznót 
megvizsgálunk virológiailag, és csak kedvező eredményű vizsgálatot követően 
hagyhatja el a területet. Valamennyi elhullott vaddisznót megvizsgáljuk az 
afrikai sertéspestisre tekintettel, sőt támogatást fizetünk a vadászati 
jogosultaknak ezért, hogy megfelelő mintaszámot tudjunk produkálni, és a 
bejelentést követően a háztáji állományokban elhullott valamennyi sertést is 
megvizsgáltuk, illetve a hulla megsemmisítéséről is gondoskodott az állam.  

Természetesen a surveillance kiterjedt a nagy létszámú 
állattartótelepekre is, ott is a megemelkedett elhullás jelezheti, vagy 
különböző jelei lehetnek – ebbe most szakmailag nem mennék bele – egy 
állományban a vírus jelenlétének, ezen jelek esetében is állatorvosi vizsgálatot 
rendeltünk el, illetve az állatorvosok felé elrendelésre került, hogy bejelentés 
esetén 24 órán belül az állattartó rendelkezésére kell állniuk, és a kivizsgálást 
meg kell kezdeniük.  

Az első eset – ahogy a következő dián látjuk – április 19-én került 
megállapításra egy elhullott vaddisznóban Heves megyében. A betegséggel 
kapcsolatban azt kell tudni, hogy bár vannak jellegzetes klinikai tünetei, a 
betegséget megállapítani csak és kizárólag laboratóriumi virológiai vizsgálatot 
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követően lehetséges. Ez a virológiai, úgynevezett PCR-vizsgálat történt meg 
április elején, és adott pozitív eredményt egy gyöngyösi elhullott vaddisznó 
esetében.  

A vírus egyébként 2011-ben került be Európába, Grúziába egy 
nemzetközi hajóútvonal mentén, tehát élelmiszerrel került be Grúziába, 2011-
től pedig rohamosan terjedt. 2014-ben már az Európai Unióban, a balti 
államokban is jelen volt a betegség, majd Lengyelország is fertőzött lett, tehát 
az Európai Unió számos más tagállama is érintett. Eddig egyébként 
mentesíteni a betegséggel szemben Spanyolországban sikerült, egy 30 éves 
mentesítési programot követően tudta Spanyolország a 
vaddisznóállományokat mentesíteni, ugyanakkor például Szardínián még ma 
is jelen van a betegség. A hevesi esethez hasonlóan Csehországba is 
élelmiszerhulladékkal, valószínűsíthetően ukrán vendégmunkások által 
szállított élelmiszerhulladékkal került be a betegség, és ugyanilyen ugrást 
láthattunk Varsó esetében is, ahova szintén vagy illegális állatszállítással vagy 
élelmiszerhulladékkal került be a betegség.  

Azonnali intézkedések történtek Heves megyét tekintve, hiszen – ahogy 
említettem – mindig a legnagyobb biztonságra törekedünk, minden gyanú 
esetén, illetve a megállapítást követően is elrendelésre került a fertőzött 
terület, ez ekkor Heves megyét, az M3-astól északra eső részeit jelentette, az 
M3-as fizikai korlátot jelenthet a betegséggel szemben. A fertőzött területen 
belül kialakításra került egy különösen ellenőrzött terület, ahol a fertőzött 
területhez képest sokkal fokozottabb, intenzívebb vaddisznómintázást, 
vaddisznóhulla-keresést és -mintázást rendeltünk el.  

A bejelentést követő második napon érkezett meg az első európai uniós 
audit Magyarországra, hiszen mint szinte minden állategészségügyi járványos 
betegségnél központi, európai uniós jogszabályozás mentén kell dolgoznunk 
nekünk is, és ők megfelelőnek találták az intézkedéseket, amelyek között az 
szerepelt a vadászat tekintetében, hogy mindaddig, amíg a betegség, a vírus 
elterjedésének teljes megállapítása meg nem történt, teljes vadászati tilalom 
került elrendelésre a fertőzött területen. Ezt követően viszont június közepén 
feloldásra került a vadászati tilalom a fertőzött területen, és most már a 
különösen fertőzött területet kivéve mindenhol egy emelt szintű vadászati 
rezsim van érvényben.  

A forrása Heves megyében egyértelműen nem természetes úton való 
terjedés, hiszen az országban máshol nem találtunk – eddig még soha 
egyébként a történelem folyamán – afrikaisertéspestis-vírust, tehát nagyon 
nagy valószínűséggel, ahogy azt említettem, a cseh esethez hasonlóan 
élelmiszerrel került be a vírus a Heves megyei vaddisznó-populációba.  

Az azonnali intézkedések között természetesen az adminisztratív 
intézkedések is megtörténtek, felállításra került az Országos Járványvédelmi 
Központ, felállításra került helyi járványvédelmi központ, szakértői csoport 
került összehívásra, a szakértői csoportban mind a vadászok, mind a 
sertéstartók, mind a tudomány, mind a hatóság képviselői jelen vannak, és 
annak megfelelően történnek az intézkedések, ahogy a szakértők azt 
javasolják számunkra, illetve ahogy az Európai Unió jogszabályai azt előírják.  

A következő képen a következő eseményt látjuk, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyébe való bekerülést. Itt természetesen a vaddisznók közvetlen 
érintkezése miatt természetes terjedéssel magyarázható a bekerülés. Az ezt 
követő képen pedig már a jelenlegi zónákat látjuk. Itt egy változásra 
szeretném felhívni a figyelmet, hiszen a magyar hatóság intézkedései, illetve 
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javaslata alapján csökkent Heves megyében a fertőzött terület nagysága, 
hiszen nem egész Heves megye tekinthető fertőzött területnek, viszont 
kialakításra került egy úgynevezett közepes kockázatú terület, a közepes 
kockázatú terület körül pedig egy magas kockázatú terület, a magas kockázatú 
területek között pedig egy közepes kockázatú területet alakítottunk ki, ami 
nem európai uniós jogszabályi kötelezettség, viszont a harmadik országokkal 
folytatott kereskedelmi tárgyalásaink során egyértelmű garanciákat kell 
tudnunk mutatni arra, hogy nemcsak a fertőzött és magas kockázatú területen 
vannak intézkedések és vizsgálatok, hanem az ország egyéb területén is 
megfelelő surveillance-t tartunk fenn a korábbi detekció érdekében, vagyis 
ezen közepes kockázatú területeken leginkább a fokozott vizsgálati munka 
jelent feladatot az állategészségügyi hatóság számára.  

Az intézkedések tekintetében az élőállat házisertés-szállítás nem tilos a 
zónákon belül, a zónák között, de vannak feltételei. Kedvező eredményű 
állategészségügyi vizsgálat szükséges ahhoz, hogy a sertés elhagyhassa a 
fertőzött vagy a magas kockázatú területeket, és ezen kedvező eredményű 
vizsgálatot követően hatósági állatorvosi jóváhagyás, engedély szükséges a 
szállításhoz, viszont bárhova kerülhet az Európai Unió területén a sertés, 
nemcsak vágásra, hanem továbbtartásra is.  

A sertéshús tekintetében természetesen – hiszen emberi kockázat 
nincsen – az Európai Unión belül a kereskedelemnek nincs semmilyen 
korlátozása, a legálisan, szabályosan levágott sertések húsa az Európai 
Unióban továbbra is forgalmazható. Ugyanakkor a vaddisznók esetében nem 
hagyhatja el vaddisznó a fertőzött területet, azt vagy helyben kell 
elfogyasztani, vagy meg kell semmisíteni. A magas kockázatú területről pedig 
Magyarország területére kedvező eredményű virológiai vizsgálatot követően 
hagyhatja el a sertéshús, a vaddisznóhús a korlátozott területet.  

A járványvédelem tekintetében természetesen – ahogy említettem – 
viszonylag kevés nemzetközi tapasztalat áll rendelkezésre. Jelenleg az 
egyedüli olyan állategészségügyi stratégia, amely reménnyel kecsegtet a teljes 
mentesítésre, az a cseh stratégia, amelyet mi is követünk a vadászati, 
vadegészségügyi menedzsment tekintetében. Ez azt jelenti, hogy a különösen 
ellenőrzött területen, amelyet a piros vonal jelez, teljes vadászati tilalom és 
nagyon fokozott vaddisznóhulla-keresés van, viszont a különösen ellenőrzött 
terület körül, a fertőzött területen elemi érdekünk a vaddisznóállomány 
gyérítése. A tudomány jelenlegi állása szerint 0,2-0,5 
darab/négyzetkilométeres sűrűség esetén limitálja magát, saját magát a vírus, 
a betegség terjedése. Heves megyében ez az átlag 0,9, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében pedig 1,2 darab/négyzetkilométer, tehát az állomány gyérítése 
alapvető fontosságú annak érdekében, hogy a mentesítésről a jövőben 
egyáltalán gondolkodni lehessen.  

A pénzügyi források természetesen rendelkezésre állnak a 
vadegészségügyi menedzsment végrehajtására, mind a hullakeresésre, mind a 
hulla kilövésére, mind a hulla megsemmisítésére fedezetet ad a költségvetés 
kártalanítási fejezeti előirányzata. A virológiai és egyéb vizsgálatokra pedig az 
Európai Unió forrásait is igénybe vesszük, és utólag a kártalanítási igények 
bizonyos százalékát is le fogjuk hívni az Európai Unió forrásaiból.  

Az állattartás tekintetében, magának az állattartásnak a tekintetében az 
a legfontosabb, hogy elkerüljük a behurcolást a háztáji állományokba, ezért a 
telepen kívüli tartás, tehát az extenzív sertéstartás csak abban az esetben 
lehetséges, hogyha kettős kerítéssel körbeveszik az állatot. Minden áron meg 
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kell akadályozni a vaddisznó és a sertés közvetlen érintkezését és egyébként a 
közvetett érintkezését is. Amennyiben valaki ezt nem tudja teljesíteni, akkor 
fel kell számolnia, fel kell hagynia az extenzív sertéstartással a területen. 
Ugyanez igaz a vadaskertek, a vaddisznós kertek fenntartására is, tehát a 
kettős kerítés ilyen szempontból kritikus kérdés.  

Csehországban kerítéssel vették körbe a különösen ellenőrzött 
területet. Ez nálunk gyakorlati szempontból nem valósítható meg, hiszen a 
Mátra alatt vagyunk, a Mátrában sem fizikai vadkerítést, sem pedig az 
egyébként teljes védelmet nem nyújtó elektromos, villanypásztor-kerítést sem 
tudjuk tökéletesen felépíteni, ezért itt nem történik kerítésépítés. Egyelőre a 
turisztikai rendezvények megtartását sem kívánjuk korlátozni, hiszen ezek az 
esetek nagyon nagy többségében nem zavarják a vaddisznók mozgását.  

A vadászati tilalom miatt vadkár természetesen előfordulhat a 
területen, ennek rendezésére is született döntés, és a termelőket a terület 
igénybevétele miatt megfelelő módon kártalanításban részesítjük 
természetesen a megfelelő közigazgatási eljárás során.  

Nagyon fontos szempont a kereskedelmi korlátozások kérdése. 
Automatikusan bevezetésre kerülnek ezek a kereskedelmi korlátozások, nem 
attól függ, hogy egy harmadik ország tájékoztatja-e Magyarországot vagy nem, 
hanem attól, hogy az állategészségügyi bizonyítványban szerepel-e az 
afrikaisertéspestis-mentességi kitétel vagy sem, hiszen a magyar hatósági 
állatorvos nem írhat alá olyan állategészségügyi bizonyítványt, amelyben 
mentességi kitételt kell igazolnia.  

Harminc országgal folytatunk tárgyalásokat, sikerült már elérni a 
regionalizációt az USA és Kanada esetében, Új-Zéland esetében is vannak 
ilyen tárgyalásaink, illetve lehetőségünk. Sikerült megállapodni Hongkonggal, 
Szingapúrral előrehaladott tárgyalásaink vannak, illetve Grúzia például 
egyáltalán nem vezetett be korlátozásokat. Nagyon sok személyes egyeztetést 
is folytattunk az említett OEI, Nemzetközi Járványügyi Hivatal éves 
közgyűlésén is, illetve a múlt héten Szerbiában voltam, és a japán piaccal, az 
egyik legértékesebb piaccal is folytatunk személyes egyeztetéseket, akár 
videokonferenciát is tartunk. Így azért van esély arra, hogy a károkat 
minimalizálni tudjuk. Egyelőre a sertéspiacon katasztrofális változás emiatt 
nem látszik, nem lett sokkal rosszabb a helyzet, mint ahogy a nemzetközi 
piacon, a német piacon is romlik a sertéshús ára.  

A következő dián pedig végül arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy 
a legfontosabb feladatunk amellett, hogy a vaddisznó-, vadegészségügyi 
menedzsmentet szigorúan betartjuk, hogy el kell kerülni a házisertés-
állományok fertőződését. Abban az esetben, ha házisertés is befertőződik, 
akkor a járványügyi helyzet jelentős változása miatt a tárgyalásokat a 
harmadik országokkal újra kell kezdenünk, és bizonytalan időre elnapolódik a 
regionalizálás lehetősége.  

Természetesen vadegészségügyi tekintetben az állomány gyérítése és a 
vaddisznóhullák mielőbbi összeszedése és megsemmisítése, járványügyileg 
biztonságos megsemmisítése a legfontosabb feladatunk a területen. 
Köszönöm szépen a figyelmüket.  

Kérdések, válaszok, hozzászólások 

ELNÖK: Én is köszönöm szépen a helyettes államtitkár úr 
tájékoztatóját, előadását. Engedjék meg, hogy néhány gondolatra visszatérjek, 
és utána adjak szót képviselőtársaimnak! 
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Csak érdekességképpen – nekem legalábbis az volt – mondom, hogy 
valahol az utolsó vetített kockák egyikén szerepelt, hogy kik rendeltek el 
Magyarországgal szemben élelmiszer-, sertésexport-, illetve élelmiszerimport-
tilalmat, és jól láttam, hogy Ukrajna is ott van? (Közbeszólások: Igen.) Már 
csak a dolgok pikantériája miatt érdekes ez (Derültség.), hiszen onnan jött, ha 
jól tudjuk, a szabolcsit sajnos bizonyíthatóan onnan eredeztetik. Tehát ha 
ukrán barátaink lennének szívesek otthon rendet tenni, és nem fertőzni 
tovább bennünket, akkor nem kellett volna a mi élelmiszertermékeinkkel 
szemben ezek szerint exporttilalmat, felőlük nézve importtilalmat elrendelni.  

Még egy kérdésre hadd térjek ki! Jól értem-e, hogy technikailag a teljes 
vadászati tilalom alatt csak a vaddisznókra vonatkozik ez a teljes vadászati 
tilalom, vagy egyéb apróvadra és nagyszámú vadra is? 

 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Csak 

a vaddisznóra, és csak a különösen ellenőrzött területen.  
 
ELNÖK: Értem. Az utolsó kockák egyikén talán kaptam is választ a 

kérdésemre, hogy ezzel szemben viszont áll, ha jól értem, egy szándék az 
állománygyérítésre, mert az a 0,2-0,5 egyedszám/hektár lenne az ideális 
ahhoz, hogy ne fertőződjön tovább, de egyes területeken, pont a 
veszélyeztetett területeken ez az egyedszám magasabb. Tehát van egy szándék, 
hogy úgy lehetne csökkenteni, hogy gyérítjük az állományt, de közben most 
ezt nem lehet megtenni, mert vadászati tilalom van. Ezt az ellentétet hogyan 
próbálják feloldani? Vagy mikor lesz az aktualizálása ennek, hogy na, most 
akkor kezdjünk el gyéríteni, hogy megakadályozzuk a további fertőzést vagy az 
újabb fertőzés kialakulását? 

 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): A 

vadászati tilalom csak a különösen ellenőrzött területen van érvényben – a 
jelen állapotról beszélek –, ennek az az oka, hogy a vírus gyorsabban öl, mint 
ahogy a vadászati technológiával az állományt gyéríteni tudjuk. Ez az egyik. A 
másik pedig, hogy nem szabad az állományt szétkergetni, egy intenzív 
vadászattal mindenképpen elindul a sertés kifelé a fertőzött területről. 
Ugyanakkor ezzel együtt a zóna körül, az említett különösen ellenőrzött zóna 
körül pedig már elrendelésre került egy 130 százalékos, tehát az éves vadászati 
tervhez képest egy 130 százalékos állománygyérítés, hiszen ott pedig az a cél, 
hogy olyan szinten és lehetőleg minél gyorsabban csökkentsük az állományt, 
hogy befelé, a központ, a problémás terület felé ne vándoroljon a sertés, a 
vaddisznó. Ezért van etetési tilalom is egyébként, hogy ne generáljunk jobb 
életteret a vaddisznónak, mint amilyet a természetben talál.  

Ezzel a két intézkedéssel egyrészt kifelé nem megy a disznó, és 
megpróbáljuk befelé is korlátozni a vándorlást azzal, hogy csökkentjük az 
állományt, illetve hogy az életterét megtalálja kinn, ezzel lehet azt elérni, hogy 
nem terjed tovább a betegség. Ezt láttuk Csehországban, hogy ott is sikerült 
tulajdonképpen a fertőzött zóna közepén tartani a vírust. Ez a cél. 

 
ELNÖK: Köszönöm. És akkor még egy kérdés indukálódott bennem – 

elnézést kérek bizottságitag-társaimtól. Ha jól értettem az ön válaszából, 
akkor maga ez a betegség egy elég agresszív és intenzív betegség a vaddisznók 
körében, és ez azt jelenti, hogy egy jelentős számú elhullás fog történni kvázi 
ennek a betegségnek a természetes következményeként? És ha erre igen a 
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válasz, akkor azt szeretném mondani, hogy remélem, illetve erre is választ 
kérek, hogy felkészültünk-e ezeknek az állati hulláknak a megsemmisítésére, 
mert ez megint egy izgalmas kérdés, hogy akkor a fertőzött hullák 
megsemmisítésére készen áll-e az ATEV-rendszerünk és minden, aminek 
ilyenkor működnie kell.  

 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): 

Nagyszámú elhullásra kell készülni, viszont ez egy lassan terjedő betegség, 
tehát nem hirtelen fog eltűnni a vaddisznó az adott területről, kivéve persze, 
hogyha a koca fertőződik, és így a malacok is nagyon gyorsan meg fognak 
betegedni, és el fognak hullani. Itt tehát lassan, hónapok alatt fog a 
járványgörbe felfutni, de nagyszámú, a végén nagyszámú elhullás lesz. És 
nemcsak a vaddisznóhullák megsemmisítésére kellett vagy kell felkészülnünk, 
hanem valamennyi kilőtt vaddisznótestet is állami kártalanítás mellett 
semmisítjük meg, a szám tehát nagyobb is, mint amennyi vaddisznóhullát be 
tudunk gyűjteni. Természetesen megállapodás született az ATEV-vel ezen áru 
megfelelő kezelésére és megsemmisítésére, és megfelelő gyűjtőpontok is 
kialakításra kerültek, illetve kerülnek még az érintett területeken annak 
érdekében, hogy a kocsik, az ATEV-kocsik, illetve a beszállító gépjárművek is 
csak ezeket a telephelyeket érintsék, tehát közösségi hullagyűjtő-
létesítményeket se kelljen a vaddisznóval kapcsolatban felkeresnie sem az 
ATEV-kocsinak, sem pedig a vadászoknak, akik beszállítanak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót a bizottság tagjainak. 

(Jelzésre:) Pócs János! 
 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Helyettes 

államtitkár úr, megmondom őszintén, hogy én leginkább a háztájisertés-
ágazat miatt aggódom, mert hogyha itt különböző tilalmak fogják az ágazatot 
sújtani, akkor nem biztos, hogy abból egyes szereplők talpra fognak állni. És 
lehet, hogy az értetlenségemnek adok hangot, bár több sertéságazati vezetővel 
is beszéltem, akik értetlenül állnak a kérdés előtt, hogy a kritikus területeken 
az etetési tilalom valóban hasznos-e, vagy épp ellenkezőleg, hiszen a 
szakemberek szerint ha a vaddisznók az adott fertőzött területen nem találnak 
elegendő táplálékot, akkor 50-60 kilométerrel arrébb fognak menni, és addig 
mennek, amíg nem találnak táplálékot. Tehát pont az etetéssel nem épp azt 
érnénk el, hogy a kritikus helyen tartsuk az állományt?  

Hangsúlyozom, csak a háztájisertés-tartók érdekében – ami úgy 
gondolom, hogy nagyon jelentős – ezt a vadászati tilalmat nem kellene-e vagy 
nem lehetne-e felfüggeszteni? Hiszen pont az volna a cél, bár értettem, amit a 
helyettes államtitkár úr elmondott, hogy a vadászattal még inkább szét vannak 
zavarva, és elindulnak, de egy szervezett, vadásztársaságok által szervezett és 
egyféleképpen kötelezett gyérítés, nemcsak szándék, mert a szándékba sok 
minden belefér, és szerintem a vadásztársaságot kötelezni lehetne arra, hogy 
az adott területen szervezetten, hatékonyan és szigorúan gyérítsék az 
állományt, pont annak elkerülése végett, hogy a háztáji ágazatban ez ne 
jelentsen kockázatot.  

Arra is érkezett a gazdák részéről javaslat hozzám, hogy az adott 
területen, tudjuk, most is el tetszett mondani, hogy az ATEV-nél vannak némi 
akadályok a megsemmisítés kapcsán, de ha ezek a bizonyos fertőzészáró 
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zsákok meg a hűtőkamrák igénybe lennének véve, akkor a megsemmisítéstől 
kezdve a kilövésig talán minden hatékonyabb lenne.  

Érdekes módon több olyan sertéstartótelep vezetőjével beszéltem, akik 
nem megijedtek attól, hogy esetleg a sertéstartótelepet dupla kerítéssel kell 
ellátni annak érdekében, hogy az állományt az egész országban védeni tudjuk, 
hanem éppen ők kezdeményezték, hogy az egész ágazat védelme érdekében 
kötelezővé kellene tenni a sertéstelepeken a dupla kerítést. Mi erről a 
véleménye az államtitkár úrnak? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés? És utána kérem majd a helyettes 

államtitkár urat, hogy együttesen válaszoljon a kérdésekre. (Jelzésre:) Magyar 
Zoltán alelnök úr! 

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, 

elnök úr, és a helyettes államtitkár úrnak is köszönöm a részletes beszámolót. 
Néhány kérdésem lenne csupán csak, amelyek viszont elég szerteágazóak. 
Egyrészt az Európai Uniótól várható-e valami segítség a kártalanítás ügyében, 
túl azon, amit elmondott, hogy bizonyos százalékban már most is igénybe 
vehetünk ilyen összegeket, de szeretném tudni, hogy ezek mégis mit 
jelentenek konkrétan a virológiai vizsgálatokon túl. Illetve mondjuk az 
extenzív házisertés és a vadaskertek számára főleg ezen az érzékeny területen 
bevezetett korlátozások által okozott pluszköltségekre is vonatkozik-e majd 
valamiféle állami segítség? Mert ilyen igény is megjelent. Illetve szintén 
érdekelne a vadászati tilalommal összefüggésben megnövekedő esetleges 
vadkár, azt tetszett mondani, hogy megfelelő közigazgatási eljárás keretében 
történik majd ennek a kezelése. Ez a most, normál menetben történő 
vadkárenyhítést jelenti, vagy valami egyéb, speciális megoldást?  

A sertéspiaci helyzettel kapcsolatban örülök a tárgyalásoknak és 
azoknak a sikereknek is, amelyekről be tudott számolni, remélem, hogy ezek 
tovább folytatódnak, de jó lenne hallanunk esetleg egy-két konkrét számot, 
azaz hogy mondjuk összegszerűen és százalékosan a magyar sertéskivitelt, 
húskivitelt mennyire metszette meg ez a helyzet, illetve mikorra várható az, 
hogy ez a helyzet normalizálódik. Illetve még egy kérdésem lenne: hogy a cseh 
tapasztalatok alapján, hogy egy zónában tartható az afrikai sertéspestis, ez 
magyar viszonylatokban is elképzelhető-e, van-e annak realitása, hogy teljesen 
más földrajzi adottságok mellett is képesek leszünk ezen az érzékeny területen 
belül tartani a vírust? Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Győrffy Balázs! 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Köszönjük a tájékoztatást a helyettes államtitkár úrnak. Én szeretnék 
optimista lenni a tekintetben, hogy a házisertés-állományt talán jó eséllyel 
meg tudjuk védeni, és azért a magyar előírások talán kellőképpen szigorúak 
ahhoz, hogy a házisertésben ez ne okozzon közvetlen problémát; ugyanakkor 
közvetett problémák nyilván megjelentek abból kifolyólag, hogy nyilván nem 
az ukrán tiltás, ami egyébként önmagában egy abszurd helyzet, de a 
hongkongi és a japán, jellemzően a távol-keleti piacaink elvesztése viszont 
nyilván komoly érvágást jelenthet.  

Én azért látom egy pozitív hozadékát a dolognak, hogy sikerült 
létrehozni egy sertésmonitoring-bizottságot, amire a korábbi években tett 
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kísérleteink sorra kudarcba fulladtak, míg most elértük azt, hogy az öt 
legjelentősebb feldolgozót és az öt legjelentősebb sertéstartót egy asztalhoz 
tudjuk ültetni gyakrabban, mint havonta, és ez a rendszeres ülésezés nagyon 
sok pozitív hozadékkal jár, például meg tudunk határozni olyan bázisárakat, 
amelyek – nyilván a versenyjogi szabályoknak megfelelően – egy jó 
iránymutatást adnak a piacnak, és megpróbálják megelőzni azokat a piaci 
kilengéseket, amelyek ilyen esetben nyilvánvalóan megjelennek. És azért arra 
is készülni kell, ami, azt gondolom, a magyar sertéságazat szempontjából az 
igazi nagy csapás lenne, és ezért ezzel is kalkulálni kell, hogyha Németország 
területén is megjelenne az afrikai sertéspestis, ugyanis Németország az 
Európai Unió legnagyobb sertéshúsexportőrje, tehát ők adják el a legtöbbet 
jellemzően a távol-keleti piacokra, és hogyha őket is kizárják ebből az 
értékesítési lehetőségből, akkor elképesztő mennyiségű sertéshús fog az 
Európai Unión belül maradni, ami a közgazdasági logika alapján nyilván 
egyértelműen lefelé fogja vinni az árakat.  

Ugyanakkor természetesen mindent meg kell tenni annak érdekében, 
hogy Magyarországon lokalizáljuk a problémát. Magyar képviselő úr feltett 
ezzel kapcsolatban egy kérdést, amit én is szeretnék megfogalmazni, hogy 
milyen formában tudjuk kártalanítani az ügyben érintetteket. Nyilván nem a 
vadászat adja természetesen a magyar mezőgazdaság fő profilját, ugyanakkor 
azért vannak nagyon komoly értékű állományok, amelyeknek az értékét 
nullára tudja csökkenteni egy ilyen megbetegedés. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Amennyiben további kérdezőt nem látok (Senki nem 

jelentkezik.), akkor visszaadom a szót a helyettes államtitkár úrnak.  
 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): 

Köszönöm szépen. Igen, Ukrajna. Ukrajna nemcsak a sertéshús kivitelét 
tiltotta meg az afrikai sertéspestis miatt, hanem a napos baromfiét is, ami 
állategészségügyi szempontból kevéssé indokolható, tehát nyilvánvaló, hogy 
ez itt vagy egy szakpolitikai vagy valamilyen piacvédelmi intézkedés, ezt 
természetesen diplomáciai úton fogjuk tudni kezelni. Éppen a múlt héten 
kaptuk meg Ukrajnából azokat az új bizonyítványokat, amelyekből már 
kivették az afrikai sertéspestisre vonatkozó intézkedéseket, legyen az 
takarmány vagy napos baromfi vagy keltetőtojás, ami számunkra szintén 
fontos szempont.  

A háztáji ágazat tekintetében valóban nagyon fontos a háztáji ágazatnak 
a figyelembevétele több oldalról is, és ez egy nagyon érzékeny terület. Azt 
látjuk az európai példák alapján, hogy Csehországot kivéve valamennyi 
országban, ahol megjelent a vaddisznóban az afrikai sertéspestis vírusa, ott a 
házisertések esetében 90 százalékban a háztájiban jelent meg a vírus, a nagy 
létszámú állattartótelepeket pedig sikerült megvédeni. Ezért nagyon fontos, 
hogy a háztájiban is betartsuk azokat a járványvédelmi szabályokat, amelyeket 
a nagy létszámú telepeken jogszabály követel meg. Éppen ezért egyébként 
nincsenek új tilalmak a háztáji sertéstartásra vonatkozóan sem, egyetlenegy 
kérésünk van a gazdák felé: hogy tartsák be azokat a több száz éves 
járványvédelmi szabályokat, amelyeket ismerünk, amelyek nem kerülnek 
egyébként jelentős forrásba, azaz váltsanak ruhát, mielőtt a sertéshez mennek, 
ne engedjenek be szomszédot a sertések közé, főleg ne másik sertéstartót, ne 
etessenek moslékot. Egyetlen új tilalom van: hogy tilos zöldhulladékot, 
legelőről kaszált zöldhulladékot etetni frissen a sertésekkel. A lengyelországi 
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tapasztalatok alapján a legnagyobb kockázata a zöldhulladék-etetésnek van a 
vírus behurcolását tekintve, illetve a vadászat maga, tehát a vadász és a 
sertéstartó vadász a másik legnagyobb kockázat. Ilyen szempontból tehát 
pénzügyi értelemben a háztáji állattartóknak nem kell aggódniuk, meg 
tilalommal sem kell számolniuk, de azt gondolom, hogy valamennyiünk 
érdeke, tehát a sertéságazat érdeke, hogy a járványvédelmi intézkedéseket ők 
is maximálisan próbálják meg betartani.  

Arra nézve, hogy milyen járványvédelmi intézkedésekre van szükség, 
épp a héten kértem, kezdeményeztem egy egyeztetést az Agrárgazdasági 
Kamarával, a VHT-val, a Sertésszövetséggel, tehát a nagy érdekvédelmi 
szervezetekkel, hogy milyen olyan intézkedést tudunk kidolgozni, mint amit a 
madárinfluenza-járványt követően tettünk, ahol a vízibaromfi-tartók számára 
állapítottunk meg közösen járványvédelmi minimumkövetelményeket. Ezt 
szeretnénk most is elérni, csak most nem a járvány után, hanem megelőzve a 
járványt, még mielőtt bekerül a vírus, azelőtt szeretnénk az állattartóknak egy 
támogatást nyújtani a járványvédelem megfelelő szinten tartásában.  

Az etetési tilalom, illetve a vadászati tilalom, ez a kettő összefügg. Nincs 
etetési tilalom, az Európai Unió javasolt teljes körű etetési tilalmat. Éppen az 
említett megfontolás miatt mi a radikális etetési tilalom bevezetését nem 
tartottuk jónak, merthogy az valóban elindíthat egy vándorlási folyamatot, 
ezért csaléteketetés korlátozott mennyiségben lehetséges, éppen azért, hogy 
ott maradjon a vaddisznó mindaddig, amíg a kilövés a fertőzött területen el 
nem éri azt a szintet, ami számunkra szükséges, ugyanis ha nem etetjük a 
vaddisznót, de megfelelő – hangsúlyozom, a vadászatra jogosultaknak ebben 
van a nagyon nagy felelőssége – állománygyérítés történik, akkor a vaddisznó 
a saját életterét addig tölti ki, amennyi élettere van. Ha nem kap 
plusztakarmányt, akkor a vaddisznó magától is be fog állni a természet eltartó 
képességére, azt etetéssel növelni nem érdemes. Hangsúlyozom: itt a kettő 
együtt van természetesen, akkor van eredményes etetési tilalom, hogyha előtte 
vagy közben jelentősen csökken az állománylétszám. A különösen ellenőrzött 
területen pedig kifejezetten káros a vadászat, bármilyen jó szándékú is a 
vadászatra jogosult, nem tud olyan vadászati metodikát találni, amellyel ne 
zavarná a beteg állatot a mentes területre. Ezért van az, hogy a járványgócban, 
ahol a vírus cirkulál, nem vadászunk vaddisznóra. Az Európai Unió javaslata 
egyébként itt is a teljes tiltás volt, ezen fogunk valószínűleg még gondolkodni, 
hogy az apróvad- és az egyéb vadvadászat mennyire zavarja a vaddisznót, 
ugyanaz-e az élőhely és ugyanaz-e a vadászati technológia, egyelőre mi ezt a 
lehetőséget még fenntartjuk. Ugyanakkor a hajtások, a közösségi vadászatok 
tiltva lesznek, hiszen az teljesen egyértelműen a vaddisznó-populáció 
szétfutását jelenti.  

Ezért nincs – ki merem mondani – értelme a fokozott vadászat 
elrendelésének a különösen ellenőrzött területen, sőt a vadászatnak nincs 
értelme a különösen ellenőrzött területen. Természetesen nem azért merem 
ezt mondani, merthogy a magyar szakértői csoportnak sok tapasztalata lenne, 
de azt látjuk, hogyha valaki nézi az európai vaddisznó-, afrikaisertéspestis-
térképeket, azt láthatja, hogy 2014-ben került be Észtország, Litvánia, 
Lettország és Lengyelország területére, a balti államokban vadászatot 
rendeltek el, és egy év alatt Észtország teljes területe fertőzötté vált. Tehát 
egészen konkrét példák vannak arra, hogy egy rossz vadászati 
menedzsmenttel hogyan lehet a vírust terjeszteni a vaddisznóállományban, és 
számunkra a legnagyobb kockázat nem is ez, hogy a vaddisznóállományban 
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gyorsabban terjed, hanem az, hogy ezzel nő az a terület, ahol a háztáji és az 
egyéb, a nagy létszámú sertéstartás kockázatot jelent, egyre nagyobb 
kockázattá válik a háztáji tartás, hogyha a vaddisznóban megjelenik a vírus. 
Ezért fontos a kettő együttes vizsgálata, azaz hogy megpróbáljuk lokalizálni és 
helyben tartani az afrikai sertéspestis vírusát.  

Valóban, a hullagyűjtés, a -kezelés és a testgyűjtés, -kezelés egy kritikus 
eleme a hazai állategészségügyi stratégiának is, éppen ezért rendeltünk 
egyébként újabb – és központilag is fogják megkapni a vadásztársaságok – 
hullazsákokat, amelyek szilárdabbak, és jobban használhatóak a 
vaddisznóhulla és -test gyűjtésére is, és éppen ezért már a tavalyi évben 
elkezdtünk legyártatni és leszállíttatni hűtőkamrákat a vadászatra jogosultak 
felé mind Heves megyében, mind Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, de 
mivel az ilyen hűtőkamrák gyártása és rendelése nem volt túl általános a 
magyar vadásztársadalom részéről, ezért nyilván ezt a kapacitást, magát a 
gyártási kapacitást is ki kell építeni, ami időbe telik. Én azt azért szeretném itt 
nagyon csendben elmondani, hogy a normál vadászat esetén is szükséges 
lenne egy vadászatra jogosultnak hűtőkamrát fenntartani, ezt én nem 
tekinteném pluszköltségnek, hiszen amennyiben vadászott az elmúlt 
évtizedekben, akkor is hűteni kellett volna a testet. De hangsúlyozom: ettől 
függetlenül az állategészségügyi hatóság most gondoskodik arról, hogy a 
vadászatra jogosultak megfelelő hűtőkamrával tudjanak védekezni a vírus 
terjedésével szemben.  

Kötelező legyen-e a kettős kerítés? Említettem itt, hogy a héten tartunk 
egy egyeztetést, és természetesen ezt a kérdést is megvizsgáljuk, hogy kell-e 
kettős kerítés kötelezően valamennyi sertéstelep környékén. Azt szeretném 
hangsúlyozni, hogy állategészségügyi szempontból mivel nem ragályos a 
betegség, nem gyorsan terjed, ezért a hagyományos járványvédelmi 
eszközökkel is megvédhető a sertésállomány, nagyon különleges 
intézkedésekre, amelyek pénzügyi befektetést is igényelnek, tehát fejlesztést 
is, nem igazán van szükség. Persze hogyha valahol nagyon elhanyagoltak ezek 
a járványvédelmi, higiéniai kapuk úgymond, ott valóban be kell fektetni, és az 
elmúlt évtizedek elmaradását most sajnos pótolni kell. 

Magyar Zoltán képviselő úr, alelnök úr kérdése volt, hogy az EU-tól 
várható-e segítség. Magukhoz a járványvédelmi intézkedésekhez, tehát a 
közvetlen járványvédelmi intézkedésekhez kapcsolódóan igen, ugyanazokat a 
forrásokat tudjuk megkapni a vészhelyzeti alapból, amelyeket a balti államok, 
Lengyelország és Csehország is megkapott. Például a vaddisznótest- és -
hullakártalanítás 75 százalékosan igényelhető le az Európai Uniótól, a 
vizsgálatok költsége 100 százalékban igényelhető le az Európai Uniótól ebből a 
vészhelyzeti alapból, és természetesen lehetőség van de minimis támogatások 
meghirdetésére is, itt a mangalica esetében gondolkodunk azon, hogy 
kocánkénti de minimis támogatás meghirdethető legyen. És folyamatosan 
nyitva áll a munkahelyteremtő támogatás is, amelyet szintén igénybe lehet 
venni az Európai Unió forrásaiból.  

Az extenzív házisertéstartás és a vadaskertek támogatása. Az extenzív 
házisertéstartásnak leginkább két kockázatos területen ez jelent 
pluszköltséget, illetve a magas kockázatú területeken, és a vadaskertek 
esetében is így van ez. A vadaskerteknél a közepes kockázatú területeknél is 
kettős kerítést kell építeni.  

A vadászat, vadaskertek esetében nincs lehetőségünk arra, a jelenlegi 
tudásunk szerint, merthogy európai uniós bejelentési kötelezettség lenne a 
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támogatás, hogy támogatást tudjunk adni ezekre az intézkedésekre, amelyeket 
notifikáltatni is lehet. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni azt, hogy a 
vadászatra jogosultak esetében a jelenlegi kártalanítási összegek mellett – 
említettem, hogy minden kilőtt vaddisznót kártalanítással vásárolunk fel, 
tehát nem a zuhanó vaddisznóhúsáron, hanem az előző évi, illetve a 
Vadászkamara által meghatározott áron történik a felvásárlás – ez a 
költségeiket fedezi, illetve valamivel jobb helyzetbe hozza őket, mint hogyha a 
piacon kellene értékesíteniük a vaddisznóhúst, illetve a fertőzött területen 
nem is tudják értékesíteni, csak saját fogyasztásra tudják felhasználni. Ilyen 
módon tehát a vadászatra jogosultak is kapnak segítséget. Itt a trófea árát 
nem tudjuk egyelőre kompenzálni, hanem a kilőtt vaddisznó árát tudjuk 
kompenzálni, kifizetni a kártalanításban.  

A vadkár esetében nem a hagyományos vadkárkártérítési eljárás van 
érvényben, hanem az állategészségügyi hatóság által intézett, az 
élelmiszerlánc-felügyeleti törvényen alapuló igénybevétel miatt történik a 
kártalanítás. Erről a megyei, helyi járványvédelmi központok megkapták a 
központi tájékoztatást is, hogy hogyan kell ezt az eljárást lefolytatni, és milyen 
szakértői véleményeket kell bekérni az összeg tekintetében, hogy milyen 
kártalanítást, kártérítést kell fizetnünk.  

A sertéshúskivitel tekintetében nem a mennyiség az, ami ebben az 
esetben jelentős problémát jelent, hiszen a hazai sertéshús, tehát a 
megtermelt sertéshús tekintetében az összes kivitelünk olyan 40-60 százalék 
között mozog, ami ebből az ázsiai piacokra megy, az 20-30 százalék, viszont az 
értékét tekintve jelentős a különbség, a teljes kivitel értékét tekintve az 
50 százalék ment Ázsiába. Ebben Japán után Hongkong, illetve Kína volt, 
amely mind mennyiségben, mind árban jó piacnak számított – Kína azért 
fontos számunkra, mert oda nem a Magyarországon vagy az európai 
gasztronómiában értékes húsrészek kerültek, hanem a sertésből származó 
egyéb, itt melléktermékként megsemmisítésre került termékek –, ezért fontos 
az, hogy Hongkongon kívül a japán piacot is meg tudjuk nyitni, illetve hogy a 
regionalizációt el tudjuk érni. Kína egészen más eset, a kínai hatóságok 
egyelőre semmilyen európai uniós országgal és az Európai Unióval sem 
tárgyalnak arról, hogy regionalizáljanak az afrikai sertéspestis tekintetében, 
tehát itt valóban igaz az, amit Győrffy Balázs elnök úr mondott, hogy a német 
piac kapcsán, Németország fertőződése esetén valóban komoly piaci zavarok 
keletkezhetnek, mert mennyiségileg Kínába igen nagy mennyiségű áru megy.  

Képesek leszünk-e vagy lehetünk-e a hazai viszonyok mellett a 
sertésstratégiát folytatni, illetve lehet-e az eredményes? Nyilván nem látok a 
jövőbe, és éppen ezért folyamatosan felülvizsgáljuk a hazai állategészségügyi 
stratégiát, de azt gondolom, hogy igen, hiszen sajnos vannak tapasztalataink, 
személyes tapasztalatom is van a klasszikus sertéspestissel kapcsolatban, és a 
klasszikus sertéspestisjárványnál, amely sokkal ragályosabb, mint az afrikai 
sertéspestis, nem lépte át a Mátrát, tehát nem terjedt dél felé a klasszikus 
sertéspestis a vaddisznók között, miközben például nyugatra, Pest megyében 
egy fél év alatt az egész terület befertőződött, és akkor is tudtuk tartani azokat 
a járványvédelmi intézkedéseket, amelyeket elrendeltünk. Azt gondolom, hogy 
a másik az M3-as, ami délről szintén egy komoly fizikai barrier – 
hangsúlyozom, hogy itt ugyan nem egy rendkívül ragályos betegségről van szó 
–, és kelet felé, ha tetszik, nyitott a pálya. De jelenleg az európai uniós 
szakértők szerint nem a kerítés az, ami meggátolja a vírus terjedését az adott 
területről kifelé, nem ez volt az oka Csehországban sem, hiszen ott is 



 17

maradtak hézagok a kerítésen, hanem éppen az, hogy belülről nem zavarták 
kifelé, és kintről nem ment befelé a sertés, tehát az említett vadászati stratégia 
az, ami a vírus terjedését lassítja, nem pedig a fizikai kerítés; arról nem 
beszélve, hogy pusztán a kerítés önmagában nem jelentene száz százalékos 
védelmet. Mindezt együtt kezelve vagy figyelve, a földrajzot, a fizikai 
határokat, a vadászati intézkedéseket, az állategészségügyi, a háztáji és a nagy 
létszámú állományokkal kapcsolatos járványvédelmi intézkedéseket, mindezt 
együttvéve azt gondolom, hogy, igen, eredményesek lehetünk Magyarországon 
is.  

Köszönöm szépen, azt hiszem, mindent megválaszoltam. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még olyan képviselő, aki kérdést 

szeretne még ezek után feltenni? (Senki nem jelentkezik.) Nincsen. Akkor 
megköszönöm a helyettes államtitkár úr minden területre kiterjedő, részletes 
és őszinte tényfeltárását és a tudott információk továbbadását.  

Ezzel az 1. napirendi pontot lezárom. (A napirendi ponthoz érkezett 
vendégek távoznak.) 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
T/503. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita)  

A 2. napirendi pontra kerül sor, amely 2. napirendi pontban a 
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
részletes vitáját fogjuk megtartani. Köszöntöm Nyilas Ilona Hajnalkát és 
munkatársát, Náray Katalint, akik a nekünk adott jelzés szerint a kormányt 
fogják képviselni a Pénzügyminisztérium részéről.  

Közismert, hogy a részletes vita első szakaszában a házszabályi 
megfelelést vitatjuk meg, hogy megfelel-e a törvényjavaslat a Házszabály 44. § 
(1) bekezdésének, és ez az a vitaszakasz, ahol az érintettek, mind az 
előterjesztő, mind a kormányoldal, mind az ellenzék kifejtheti erről a 
véleményét. A részletes vitában kialakított véleményt – egy speciális 
helyzetben vagyunk a költségvetés tárgyalásakor – a bizottság jelentése 
tartalmazza majd, ugyanakkor az ellenzéknek függelékként kell majd csatolnia 
a véleményét, hogyha ilyet készítenek a benyújtott jelentésünkhöz. A 
bizottsági és a kisebbségi véleményt a plenáris ülésen folytatott vitában a 
Költségvetési bizottság előadója fogja majd ismertetni, tehát itt, ennek az egy 
típusú törvényjavaslatnak a részletes vitájában nem állítunk többségi vagy 
kisebbségi véleményt előadót. Fel szeretném hívni a kisebbségi véleményt 
megfogalmazók figyelmét, hogy a jelentésbe csak az kerülhet be, amit itt 
elmondanak, ami itt elhangzik, avagy amit leírnak. Közvetlenül a bizottsági 
jelentésről való szavazás után a bizottság kisebbségben maradt tagjai 
bejelenthetik, hogy kisebbségi véleményt terjesztenek elő, fontos, hogy a 
bizottsági és a kisebbségi vélemény csak olyan elemeket tartalmazhat, mint 
ahogy említettem, amelyek itt elhangoznak. A bizottság részletes vitáról szóló 
jelentése és a jelentés függelékeként a kisebbségi vélemény egyszerre kerül 
benyújtásra, ezért fontos, hogy az írásba foglalt kisebbségi vélemény minél 
hamarabb eljusson a bizottság titkárságára, ahogy ezt tudott módon eddig is 
megtették. A kisebbségi véleményeket a fentiekben ismertetett módon a 
meghívóhoz mellékelt formanyomtatványon, aláírva, PDF formában kell 
hivatalosan eljuttatni. Azt már csak tényleg tájékoztatásként említem meg, 
hogy mindez a Parlex rendszeren keresztül kell hogy elkészüljön.  
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Ezen technikai gondolatok elmondása után megnyitom a részletes vita 
első szakaszát, és kérdezem az előterjesztőket, hogy van-e olyan előterjeszteni 
szándékozott anyaguk, amely a bizottságunk felé szól és netán az 
agrárgazdaság részére vonatkozik, vagy bármi, ami a házszabályi 
rendelkezésekből következik, és azt itt elő szeretnék adni, tehát az 
előterjesztőt kérdezem.  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Pénzügyminisztérium): 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 44. § (1) bekezdése kapcsán 
tudok tájékoztatást adni, illetve majd a következő szakaszban pedig a 
bizottsághoz benyújtott képviselői módosító javaslatokkal kapcsolatos 
kormányálláspontról tudok nyilatkozni. Tehát hogyha igényli a bizottság, 
akkor a Házszabály 44. § (1) bekezdése szerint tudok nyilatkozni.  

 
ELNÖK: Köszönöm, ha ezen felül nincs más, akkor én ezt elfogadom, 

egyben jelzem azt a véleményt, amely a többségi képviselőcsoport részéről 
kialakult, és engedjék meg, hogy ezt elő is adjam! 

Az elmúlt években a mezőgazdasági költségvetés megfelelő stabilitást 
mutatott, és ez 2019-ben is folytatódik. Jórészt ennek a folyamatos 
stabilitásnak a következménye, hogy a mezőgazdaság az ország gazdasági 
teljesítményének a gerincét adja.  

Az ágazat szempontjából és a költségvetési források irányából nézve a 
magyar nemzetgazdaság erejét a saját erőből nyújtott támogatások mutatják, 
amelyek 2010 óta folyamatosan emelkednek, és a legmeghatározóbb elemei a 
jövő évi agrárköltségvetésnek is. Ezek a támogatások az Unióból érkező 
Vidékfejlesztési támogatásokkal együtt meghatározóak a magyar 
mezőgazdaság és közvetve az egész társadalom számára. Egyrészt hatékonyan 
javítják a gazdálkodók pénzügyi és jövedelmi helyzetét, és egyben ösztönzik a 
beruházásaikat is. Másrészt hozzájárulnak a lakosság egészséges élelmiszerrel 
való ellátásához, a természeti erőforrásokkal való fenntartható, 
környezetkímélő gazdálkodáshoz, az állatjóléti követelmények betartásához, 
az időjárási kockázatok kezeléséhez és a vidéki térségek társadalmi, gazdasági 
fejlődéséhez.  

A nemzeti agrártámogatásokra a 2019. évi költségvetésben 
78,3 milliárd forint került betervezésre, amely a 2018. évi 78,5 milliárd 
forinthoz képest 235,7 millió forint eltérést mutat, a 2010. évhez viszonyítva 
pedig 35,5 milliárd forint növekedést jelent. Itt szükséges megjegyezni, hogy 
az előbb említett csökkenés oka csupán technikai jellegű, nincs kihatással a 
termelői támogatások keretösszegeire.  

A nemzeti agrártámogatások mellett a különféle állattenyésztési és 
állatvédelmi támogatások, a tanyafejlesztési program, az osztatlan közös 
földterületek felszámolására irányuló program, valamint a 2012-ben elindult 
sertésstratégia intézkedéseinek költségvetési háttere szilárd. Az uniós 
kiegészítéssel működő támogatások esetén a 2018. évivel megegyező összegű, 
tehát változatlan a jövő évi büdzsé. Ennek megfelelően változatlanul a 
méhészeti program több mint 100 millió forinttal több forrást kap. Az „Igyál 
tejet Program” kerete 100 millió forinttal, az „Iskolagyümölcs Program” 
kerete pedig több mint 500 millió forinttal emelkedik a 2017-es 
támogatásokhoz képest.  

Az ágazat stabilitásának fenntartását a támogatásokon kívül egy másik 
fontos eszköz is szolgálja, a Nemzeti agrár-kárenyhítés rendszere. A 2019-ben 
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rendelkezésre álló források, amelyeknek összege 4,3 milliárd forint plusz 
4,3 milliárd forint, tehát összesen 8,6 milliárd forint továbbra is lehetővé 
teszik, hogy a kárenyhítési igények teljes mértékben kifizetésre kerüljenek. 
Ezen felül az országosan kiépített és 2018. május 1-jétől működő 
jégkármegelőző rendszer működési költségeit is ebből az alapból finanszírozza 
a tárca maximum 1,5 milliárd forint összeggel, így a gazdálkodóknak nem kell 
külön hozzájárulást fizetniük az országos rendszer működtetéséhez. A 
kárenyhítési juttatások által lefedett kockázatok köre szélesedett, és a tagok 
száma is folyamatosan emelkedik, ami a program sikerét mutatja.  

A támogatásokon kívül fontos, hogy az agrár célelőirányzatok 
költségvetési háttere a korábbi évekhez hasonlóan képes lesz biztosítani a 
különböző kutatási, védelmi és érdekképviseleti feladatok hátterét, az agrár 
célelőirányzatokra fordítható összeg 5,77 milliárd forinttal növekszik. Külön 
kiemelendő, hogy új előirányzatok is jöttek létre, amelyek a Tokaj Borvidéken 
megvalósuló szakmai feladatok támogatására például 688 millió forintot 
irányoznak elő, valamint a Zártkerti Programra közel 2 milliárd forintos 
keretet rendelnek el. Megállapítjuk, hogy a költségvetési oldalról minden, a 
további jó működéshez szükséges forrás rendelkezésre áll.  

A 2019. évi költségvetési tervezet a korábbi évekhez, de leginkább a 
2010 előtti költségvetésekhez viszonyítva jelentős többletforrásokat biztosít a 
magyar mezőgazdaság szereplői részére, és várhatóan továbbra is stabilan 
tudja biztosítani az ágazat fejlődését.  

Fontos megjegyezni, hogy a Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslat a XII. Agrárminisztérium fejezetre 
vonatkozóan összesen 205,99 milliárd forintot irányoz elő. Ez az összeg 
2,3 milliárd forinttal kevesebb, mint a fejezetre 2018-ban rendelkezésre álló 
összeg. Megjegyzem, hogy közben jelentős tevékenységi átcsoportosítások 
történtek, mint például hogy a hulladékkezelés egy másik minisztériumhoz 
került, és visszakerült a területhez a vidékfejlesztés, tehát ez az 
átcsoportosítás, tevékenységátcsoportosítás egy kissé megbonyolítja a 
numerikus számok összehasonlítását is.  

Mindent összevetve a tárca költségvetése – leszámítva a kormányzati 
struktúraváltással összefüggő feladatok átszervezését – nemhogy nem 
csökkent, de jelentősen növekedett. Elmondható tehát, hogy a 
költségvetésitörvény-javaslat összes fejezete hasonlóan pozitív képet mutat, 
így az mindenképpen támogatást érdemel, mi ezt javasoljuk.  

Kérdezem a bizottság tagjait, a kormány képviselőit, hogy ehhez az első 
vitaszakaszhoz hozzá kívánnak-e szólni a továbbiakban. (Jelzésre:) Igen, 
Hohn Krisztina! 

 
HOHN KRISZTINA (LMP): (Alig hallhatóan:) Azt szeretném kérni, 

hogy a munkatársam beszélhessen. 
 
ELNÖK: Igen, megkérjük a kollégáját, aki Hohn Krisztina magyar 

hangja lesz (Derültség.), hogy kerüljön mikrofon közelbe, hogy rögzíteni 
tudjuk az elmondottakat.  

 
HORVÁTH ISTVÁN (Hohn Krisztina szakértője): Köszönjük a szót. 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az LMP képviselőcsoportjához tartozó kisebbségi 
vélemény a következő. 
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Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága lefolytatta a törvényjavaslat 
részletes vitáját. A bizottság részletes vitáról szóló jelentésének elfogadása 
során kisebbségben maradt, az LMP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági 
tagként az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. Ogy. határozat 
92. § (5) bekezdése és a 117. § (2) és (3) bekezdése alapján az alábbi kisebbségi 
véleményt terjesztem elő: 

A kormány által benyújtott 2019-es költségvetés a változatlanság és a 
fenntarthatatlanság költségvetése, nem ad választ a társadalom egyre nagyobb 
rétegeinek leszakadására, nem oldja meg a bérválságot, nem javítja az 
egészségügy és az oktatás helyzetét, és nem készíti fel Magyarországot a XXI. 
század kihívásaira. A jövő évi költségvetés tovább növeli a központosítást, az 
önkormányzatok kivéreztetését, és végképp lehetetlenné teszi, hogy a 
minisztériumokon kívül bárki beleszóljon a közös pénzünk elköltésébe. Az 
LMP meggyőződése szerint ezért a jövő évi költségvetés nem apró korrekcióra, 
hanem teljes újratervezésre szorul.  

A majdnem 206 milliárdos tervezett jövő évi agrárbüdzsében nagy 
szemléletbéli változásokat nem láthatunk az idei év költségvetéséhez képest. A 
kevesek kezére játszott állami termőföldek és agrártámogatások politikája fog 
tovább folytatódni, ami az egyéni gazdaságok egyre gyorsuló ütemű 
leépüléséhez és a kistelepülések ellehetetlenüléséhez vezetett az elmúlt 
években is. Egy fenntartható szemléletű központi költségvetésben azonban 
szerepelnie kellene célként a vidék fejlődéséhez szükséges feltételek 
megteremtésének, úgymint a megfelelő források az alsóbbrendű utak 
felújításra, amely alapfeltétele a turizmus fejlődésének is. Érdemi 
közösségiközlekedés-fejlesztésre van szüksége a vidéknek, továbbá a kis- és 
közepes gazdálkodók, illetve az ő szövetkezeteik támogatására. Ezek a lépések 
költségvetési alátámasztásának alapvető feltétele a mezőgazdaság és az ezzel 
összefüggő ágazatok, a helyi munkalehetőségek jelentős gyarapodásának. Az 
előttünk lévő költségvetéssel azonban a magyar falvakban tovább romlik a 
foglalkoztatás, a közlekedés lehetősége, és csökken az oktatási, egészségügyi, 
kulturális, szabadidős és sportolási lehetőségek színvonala. A vidékfejlesztésre 
szánt források összege csökkenni fog 2019-ben, miközben nyomát sem találni 
a költségvetési javaslatban a miniszterelnök által beígért „Modern falvak” 
programnak.  

A kormány által benyújtott 2019-es költségvetés a változatlanság és a 
fenntarthatatlanság költségvetése, nem ad választ a társadalom egyre nagyobb 
rétegeinek leszakadására, nem oldja meg a bérválságot, nem javítja az 
egészségügy és az oktatás helyzetét, és nem készíti fel Magyarországot a XXI. 
század kihívásaira. A jövő évi költségvetés tovább növeli a központosítást, az 
önkormányzatok kivéreztetését, és végképp lehetetlenné teszi, hogy a 
minisztériumokon kívül bárki beleszóljon a közös pénzünk elköltésébe.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megjegyzem Hohn Krisztina képviselő 

asszonynak, hogy elődei kritikáját nyolc év óta volt szerencsém itt 
meghallgatni, és 2010-ben, amikor a 2011-es, az első önálló költségvetésünket 
nyújtottuk be, valami ugyanilyen típusú kritikát hallgattunk meg. A kritika fő 
ismérvei, hogy tovább fokozza a leszakadást, a szegénységet tovább mélyíti, 
bérváltságot okoz, fejlődést nem biztosít a vidéken élőknek, fenntarthatatlan 
ez a költségvetés, s a többi, ezek a kulcsszavak. Aztán ezt meghallgattuk 2011-
ben, ’12-ben, ’13-ban, ’14-ben, ’15-ben, ’16-ban, ’17-ben, és mondhatnám, hogy 
ha az ellenzék valamelyik kritikája igaz lett volna, akkor mára, nyolc év után 
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már nem is lenne magyar mezőgazdaság, mert önök egy totális pusztulást 
jósoltak meg, mint említettem, nyolc éven keresztül. Mondom, ha ennek 
bármelyik része igaz lett volna, akkor mára már nem beszélhetnénk magyar 
mezőgazdaságról.  

Ellenben ha meg tetszenek nézni a magyar mezőgazdaság adatait, az 
elmúlt nyolc évben három év volt olyan, amikor időjárási, természeti okok 
miatt nem sikerült produkálni azt a dinamikus növekedést, amelyre egyébként 
számítottunk a tendenciák alapján, az összes többi évben, minden évben 
jóformán egy pozitív értelemben rendkívül meglepő adattal rukkolt elő a 
mezőgazdaság, évről évre csúcsokat döntött, és nehézséget okozott, hogy a 
következő évben meg tudja-e dönteni azt az újabb csúcsot, … megdöntötte, a 
következő évben egy picivel alatta maradt, a harmadik évben megint 
magasabb léptékkel megdöntötte. Tehát egy elég jelentős fejlődésen ment 
keresztül minden értelemben – konkrétan a mezőgazdaság területére 
szorítkozom most csak – a magyar mezőgazdaság, és azon költségvetés 
alapján tette mindezt egyébként, amelyet az ellenzék minden évben úgy 
kritizált, hogy az a magyar mezőgazdaság és a vidéken élő társadalom teljes 
pusztulásához fog vezetni. Ez nem következett be, mint említettem, nyolc év 
alatt, és tartok tőle, hogy ugyanígy nem fog bekövetkezni jövőre és azután 
sem.  

Ezeket a kritikáikat tehát én kötelező feladatként tekintem, hogy 
önöknek ezt el kell mondaniuk, de hogy valós tartalma nem sok van a jelenleg 
működő mezőgazdasághoz és vidékfejlesztéshez, azt viszont merem állítani, 
de az állításomat majd egy vagy két év múlva fogjuk tudni bizonyítani.  

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

Rövid leszek, hiszen én is megtehetném, hogy felolvasom a korábbi évek 
ilyenkor elmondott kritikáit, amelyek sajnos az elnök úr véleményével 
szemben szerintem a mai napig megállják a helyüket, de a legfontosabb 
kritika ezzel kapcsolatban szerintem a saját maguk által, a kormányuk által 
elfogadott és leírt Nemzeti Vidékstratégia még 2010-ből, amelyben az 
előirányzott számok, célok egyike sem tartja még időarányosan sem azt, hogy 
2020-ig elérnénk az ott lefektetett célokat. Gondolok itt az állattenyésztés 
helyzetére, a zöldség-gyümölcs ágazat helyzetére, gondolok az agrár-
generációváltás problémájára, az öntözhető területek helyzetére, tehát 
azokban a kulcsfontosságú dolgokban, amelyekben mondjuk előre kellett 
volna lépnünk, azokban – a saját maguk által leírt és felvázolt jövőkép alapján 
mondom ezt – még időarányosan sem állunk tehát jobban, sőt sok területen 
sokkal inkább visszább léptünk, miközben az Európai Uniótól rengeteg forrást 
kapunk különböző jogcímeken, és az elmúlt nyolc évben is rengeteg forrást 
kaptunk, amelyek hatékonyabb felhasználása azt eredményezhette volna, 
hogy ezeken a területeken lényeges előremozdulás történik.  

A vitánk ugyanott válik ketté, mint mindig: én elfogadom azt, hogy 15-
20-30 ezer magyar családnak kiválóan működik ma az agrárium és a 
mezőgazdaság, nem irigylem tőlük, csinálják tovább, ez a feladatuk, jól 
dolgoznak, megérdemlik, a probléma azzal van, hogy a vidéken élő további 
milliók ebből, a vidékfejlesztési forrásokból például nem nagyon éreznek 
semmit, és az ő helyzetük minőségi változáson nem ment át. A kritikám ilyen 
szempontból tehát fenntartható, és fenn is tartom, és ezek döntően átfedésben 
vannak az LMP által előbb elmondottakkal. Köszönöm.  
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ELNÖK: Nem szeretnék vitát nyitni a mezőgazdaság általános 

helyzetéről a költségvetés részletes vitájának e szakaszában, de akkor 
valószínűleg érdemes lesz majd esetleg meghívnunk Kis Miklós 
vidékfejlesztésért felelős államtitkár urat, hogy számoljon be az eddigi 
vidékfejlesztési programok állapotáról, a pályázók és a nyertesek számáról, 
mert az nem azt az adatot fogja mutatni, amit az alelnök úr kritikaként 
elmondott. Mondjuk a „Fiatal gazda” program…, tudjuk, ez nem magyar, 
hanem világ- vagy európai jelenség a gazda-generációváltás dilemmája, 
problematikája, de azért a „Fiatal gazda” programnál mégis azt láttuk, hogy 
olyan mértékű fiatal gazda pályázott, ami valami örömteli dolog és biztatás 
lehet, hogy vannak, akik efelé mennek. Tudom persze, az ellenzék meg azt 
mondja – Gőgös Zoltán szavait idézve –, hogy majd a műkörmös is fog fiatal 
gazdára pályázni, akinek semmi köze a mezőgazdasághoz. (Magyar Zoltán 
közbeszól.) Rögtön meg akarom előzni ezt a vitát, hogy nem, itt a fiatal 
gazdáknak már gazdaságban működő gazdálkodóknak kellett lenniük 
(Magyar Zoltán: Huuú!), tehát hogy tisztázzuk, mégiscsak közük kellett 
legyen hozzá. Persze én tudom azt, hogy a statisztikai adatok bűvöletében 
esetleg ki lehet mutatni egy vagy két személyről, hogy nahát, ő aztán tényleg 
kicsit távolabb van a mezőgazdaságtól, és mégis nyertes lett, de azért azt ne 
állítsuk, hogy egy ilyen nagy tömegű „Fiatal gazda” pályázatnál minden fiatal 
gazda spekuláns szándékkal pályázott! 

Érdemes lesz tehát ezt megnézni, teszek is majd rá javaslatot, hogy az 
őszi ülésszakban a vidékfejlesztési pályázatok akkori állásáról, amelyek most 
már lezárás közeli állapotban vannak, hiszen alig van érdemi nagy pályázati 
összeg alapú vidékfejlesztési pályázat még megnyitva, és döntő többségében, 
olyan 80 százalék környékén lezárultak ezek a programok, azok kihirdetés 
vagy jelenleg is értékelés alatt vannak, tehát őszre még többet fogunk erről 
tudni, és remélem, majd érzékelni fogják, hogy helyes, jó helyre mentek ezek 
az európai uniós pénzek.  

Van-e további kérdés, észrevétel az első vitaszakaszban? (Senki nem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor szavazásra teszem fel.  

Ki az, aki egyetért azzal, hogy a benyújtott törvényjavaslat megfelel a 
Házszabály idézett 44. § (1) bekezdésének? Aki ezzel egyetért, az 
kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) A formalitásoknak megfelel, 
bizottságunk ezt egyhangú szavazással elfogadta.  

Megnyitom a részletes vita második szakaszát, ahol titkárságunk 
előkészítő munkája következtében azt látjuk, hogy 28 olyan módosító 
indítvány érkezett hozzánk, amely a bizottságunknak lett címezve, tehát 
nekünk kell róla döntenünk. Megpróbálom majd nem elfelejteni, hogy minden 
módosító indítvány két lábból áll, és mind a két lábhoz tartozó beterjesztést és 
indoklást együttesen kell majd tárgyalnunk és attól döntést hoznunk.  

A legyűjtés alapján nálam az első indítvány, amelyet nekünk 
tárgyalnunk kell, a módosító indítványok sorában a 395. sorszámú, amelyet 
Varga László képviselőtársunk nyújtott be az MSZP részéről, amely a 44. és a 
742. pontok érinti. Kérdezem a kormány álláspontját erről a módosító 
indítványról. 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Pénzügyminisztérium): 

Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 
Szavazásra teszem fel a kérdést. Ki az, aki támogatja ezt az indítványt? 
(Szavazás.) Nincs ilyen, bizottságunk nem támogatja.  

A következő a 107. módosító indítvány, amely Stummer János jobbikos 
képviselőtársunk javaslata, és amely a 105. és a 242. lábakat érinti. Mi a 
kormány álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Pénzügyminisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Igen, korrigálnom kell magamat, mert azt kérdeztem, hogy mi 

a kormány álláspontja, de megkérdezem a kormány jelen lévő képviselőjét, 
hogy kormány- vagy minisztériumi álláspontot képvisel-e az álláspontjával. 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Pénzügyminisztérium): 

Kormányálláspontot tudok jelenleg képviselni.  
 
ELNÖK: Ezek kormányálláspontok, köszönöm szépen.  
A kormány tehát nem támogatja az előbb említett indítványt. Van-e 

kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincsen. Kérdezem, hogy ki az, 
aki támogatja. (Szavazás.) 2, ez kisebbség, bizottságunk nem támogatja. 

A következő indítvány a 270. sorszámú, amelyet Magyar Zoltán és több 
képviselőtársa együttesen nyújtott be, és a 183. és az 1101. lábakat érinti. Mi a 
kormány álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Pénzügyminisztérium): 

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

Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 2, ez kisebbség, bizottságunk 
nem támogatja.  

A következő indítvány a 129. sorszámú, amely Ander Balázs 
képviselőtársunk javaslata, és amely a 184. és az 1022. lábakat érinti. Mi a 
kormány álláspontja?  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Pénzügyminisztérium): 

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

Itt egy rövid indoklást szeretnék kérni, mert számtalanszor felmerült már az, 
hogy nagyon komoly problémák vannak különösen a hazai mezőgazdasági 
középfokú szakoktatással, ráadásul az intézmények részéről is folyamatosan 
jönnek be igények, gondolom, önökhöz is, hozzánk is, hogy melyek azok a 
területek, ahol nélkülözhetetlen lenne a fejlesztés és az állami segítség. 
Úgyhogy úgy gondolom, hogy ha tényleg annyira pörög a gazdaság, ahogy 
önök állítják, akkor igazán ráférne erre a területre egy kis erősítés. Köszönöm.  

 
ELNÖK: A kormány képviselőjének adok szót. 
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NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Pénzügyminisztérium): A 
módosító javaslat a kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok előirányzatról csoportosítana át összesen 
1 milliárd 65 millió forintot a mezőgazdasági középfokú szakoktatási 
intézmények részére. Két okot szeretnék kiemelni, ami miatt ezt nem 
támogatjuk. Egyrészt úgy látjuk, hogy a Miniszterelnöki Kabinetirodától 
történő átcsoportosítás veszélyeztetné azokat a feladatokat, amelyek a 
kormányhoz kapcsolódó egységes lakossági kommunikációs feladatokat 
takarnak, tehát a kormány a magyar állampolgárokkal folytatott folyamatos 
párbeszéd útján kívánja biztosítani a lakossági kommunikációt, és hogyha 
innen átcsoportosítunk, akkor ezek problémákat jelentenének. Illetve a másik 
oldalról nem tartjuk indokoltnak azt, hogy a mezőgazdasági szakoktatásban 
dolgozók bérjellegű juttatásai külön kezelődjenek, kiemelődjenek a 
rendszerből, egyébként is a beépített többletekből van lehetőség egyéni 
teljesítmények alapján történő béreltérítésre. Úgy látjuk tehát, hogy jelenleg 
nem támogatható, hogy további forrásokat fordítsunk erre.  

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

Nincs. Szavazzunk az imént vitatott indítványról! Ki az, aki támogatja? Aki 
igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 2, ez kisebbség, bizottságunk nem 
támogatja.  

A következő indítvány a 317-es, szintén Ander Balázs és Magyar Zoltán 
javaslata, amely a 189. és a 642. lábat érinti. Mi a kormány álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Pénzügyminisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel. 

(Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az 
indítványt? (Szavazás.) 2, ez kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  

A következő indítvány a 250. sorszámú, Magyar Zoltán és további 
képviselőtársai javaslata, amely a 227. és a 389. pontot érinti. Mi a kormány 
álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Pénzügyminisztérium): 

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

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

A következő indítvány a 278. számú, Magyar Zoltán és további 
képviselőtársai javaslata, amely a 228. és az 1109. számú háttéranyagpontot 
érinti. Mi a kormány álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Pénzügyminisztérium): 

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

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja. 
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A következő a 101. sorszámú indítvány, Farkas Gergely és Magyar 
Zoltán javaslata, amely a 229. és az 1011. sorszámú háttéranyagpontot érinti. 
Mi a kormány álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Pénzügyminisztérium): 

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

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

A következő indítvány a 265-ös, amely Magyar Zoltán és további 
képviselőtársai javaslata, amely a 230. és az 1096. háttéranyagpontot érinti. 
Mi a kormány álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Pénzügyminisztérium): 

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

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

A következő indítvány a 274-es, amely Magyar Zoltán és további 
képviselőtársai indítványa, amely a 232. és az 1105. sorszámú 
háttéranyagpontot érinti. Mi a kormány álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Pénzügyminisztérium): 

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

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

A következő indítvány a 268-as, amely Magyar Zoltán és további 
képviselőtársai javaslata, amely a 233. és az 1099. pontot érinti. Mi a kormány 
álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Pénzügyminisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen, Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, 

elnök úr. Itt azért vagyok egy kicsit értetlen, mivel hogyha a miniszter úr első 
megszólalásait komolyan vesszük, és az osztatlan földtulajdonok kimérését 
ebben a ciklusban végre a kormány is komolyan veszi, akkor az a jelenleg 
előirányzott költségvetési összeggel elképzelhetetlen, az még csak a 
pilotprojekt továbbviteléhez sem lesz elegendő. Én tudom, hogy itt 
humántőke-problémák vannak elsősorban, és nem költségvetésiforrás-
problémák, illetve jogszabályi kérdéseket is tisztázni kell akár még az 
öröklésig elmenve is, de mindezek mellett is azt mondom, hogy ha komolyan 
vesszük ezt az ígéretet, akkor többletforrás szükséges ennek az ügynek a 
rendezéséhez, ami, azt hiszem, történelmi léptékű lenne, és ellenzéki 
képviselőként maximálisan támogatnám ebben a kormányt.  
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ELNÖK: A kormány kíván erre reagálni? 
 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Pénzügyminisztérium): Ha 

nincs kérdés, akkor nem.  
 
ELNÖK: Annyit szeretnék megjegyezni az alelnök úr felvetésére, hogy 

szándékom szerint ősszel kezdeményezek majd a minisztérium részéről egy 
beszámolótervezetet az osztatlan közös tulajdonok eddigi szétírási 
tapasztalatairól, hogy hol, milyen program keretében történik ez – tudjuk, 
hogy egyes megyékben, kijelölt járásokban megindult ez –, azoknak a 
tapasztalatairól, hogy egyáltalán a jelenlegi jogszabályok mentén 
működőképes-e ez az osztatlanközös-szétírás, hogy milyen akadályok 
merültek fel, kell-e jogszabályi módosítás ahhoz, hogy elősegítsük az osztatlan 
közösök tényleg akadályozó helyzetének a megszüntetését, és hogy a ’19-es 
költségvetés kapcsán milyen elképzeléseik vannak, mekkora területeken 
tudják ebből ezt megoldani a mostani infrastruktúrával. Én is tervezem tehát 
elnökként, hogy erről szeretnénk egy beszámolót és egy jövőképet kapni.  

A mostani indítványra visszatérve, amely a 268-as, kérdezem, hogy ki 
az, aki támogatja azt. (Szavazás.) 2, ez kisebbség, bizottságunk nem 
támogatja.  

A 273-as következik, amely szintén Magyar Zoltán és képviselőtársai 
indítványa, amely a 234. és az 1104. pontot érinti. Mi a kormány álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Pénzügyminisztérium): 

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

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

A 225. indítvány Fülöp Erik és további képviselőtársa javaslata, amely a 
235. és a 378. pontot érinti. Mi a kormány álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Pénzügyminisztérium): 

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

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

A 718. indítvány Csárdi Antal és további képviselőtársai javaslata, 
amely a 236. pontot érinti, ez egy egy lábon álló indítvány. Mi a kormány 
álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Pénzügyminisztérium): 

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

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

A 92. sorszámú indítvány Volner János képviselőtársunk javaslata, 
amely a 238. és az 1004. háttéranyagpontot érinti. Mi a kormány álláspontja? 
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NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Pénzügyminisztérium): 

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

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

A 226. indítvány Fülöp Erik képviselőtársunk javaslata, amely a 239. és 
a 379. sorszámú pontot érinti. Mi a kormány álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Pénzügyminisztérium): 

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

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

A 266. sorszámú indítvány Magyar Zoltán és képviselőtársai javaslata, 
amely a 240. és az 1097. sorszámú pontot érinti. Mi a kormány álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Pénzügyminisztérium): 

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

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

A 272. sorszám alatt Magyar Zoltán és képviselőtársai indítványa 
szerepel, amely a 243. és az 1103. sorszámú háttéranyagpontot érinti. Mi a 
kormány álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Pénzügyminisztérium): 

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

az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 2, ez kisebbség, bizottságunk nem 
támogatja.  

A 275. sorszámú indítvány Magyar Zoltán és további képviselőtársai 
javaslata, amely a 244. és az 1106. sorszámú ponthoz kapcsolódik. Mi a 
kormány álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Pénzügyminisztérium): 

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

az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 2, ez kisebbség, bizottságunk nem 
támogatja.  

A 372. indítvány Tóth Bertalan javaslata, amely a 246. és az 1171. számú 
háttéranyagpontot érinti. Mi a kormány álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Pénzügyminisztérium): 

Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Ki 
az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 2, ez kisebbség, bizottságunk nem 
támogatja.  

A 269-es Magyar Zoltán és képviselőtársai indítványa, amely a 247. és 
az 1100. sorszámú háttéranyagpontot érinti. Mi a kormány álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Pénzügyminisztérium): 

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

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

A 259. indítvány következik, amely a 248. és az 1091. számú 
háttéranyagpontot érinti. Mi a kormány álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Pénzügyminisztérium): 

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

Itt főleg a bizottság tagjainak a figyelmét szeretném felhívni arra, hogy az 
„Igyál tejet!” program sikerét hogyan lehetne növelni. A kezdetekkor – most 
pontos évszámot nem tudok mondani – még a kakaó, illetve az egyéb ízesített 
termékek is beletartoztak ebbe a kategóriába, és azoknál a gyerekeknél, akik a 
tejet nem szeretik, vagy nem tudják magukról, hogy szeretik, azoknál ez nagy 
sikert aratott, és szomorúan vettem tudomásul, hogy ez aztán kikerült a 
rendszerből. Értem én, hogy az alapanyagok szempontjából nagyon fontos az, 
hogy magyar termékeket, magyar alapanyagokat támogassunk közpénzből, 
gondolok itt arra, hogy kakaóbab-ültetvényeink tudtommal nincsenek, de erre 
egy jó áthidaló megoldás lehet az, hogyha különböző hazai gyümölcsökkel 
ízesített akár joghurtot vagy akár tejet is be tudnánk vonni a rendszerbe, és 
ehhez a megoldáshoz kínálunk többletforrást. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Értem. Erről most ne nyissunk nagy vitát, mármint mondom 

én, aki persze teszek egy megjegyzést. Tehát az, hogy milyen termék kerül a 
gyermekek étkezésébe, az egy elég izgalmas kérdés, bizonyára figyelték 
képviselőtársaim is, hogy egy elég jelentős, sokaknak nem tetsző, de 
népegészségügyi szempontból jelentős változásokat próbálunk elérni a 
közétkeztetésben, és az egy érzékeny kérdés, hogy mi az az élelmiszer, amivel 
a gyermekeket megismertetjük. A tej egy tiszta anyag, abban még nincsen 
semmi adalék és ízesített és nem tudom miféle segédanyag, és egyelőre a 
legtisztábbnak látjuk. Egyébként további 100 millió forinttal növekszik az 
„Igyál tejet!” program kerete.  

Hogy eláruljak egy műhelytitkot, nem állítom, hogy ez gyermekeknél 
alkalmazható, de amikor én katona voltam – én az a generáció vagyok, amely 
volt katona, hogy tisztázzuk! –, ott elég sűrűn kaptunk tejet, én sem szeretem 
a tejet, de kakaópor mindig volt nálam, egyszerűen megkakaóztam a tejet, úgy 
tudtam csak meginni. Nem állítom, hogy ez gyermekeknél alkalmazható, de 
valahogy ezt a problémát is kezelni kell.  
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Visszatérve az indítványra kérdezem, ki az, aki a továbbiakban hozzá 
szeretne szólni. (Senki nem jelentkezik.) Nincs ilyen.  

Megkérdezem a kormányt, hiszen egy kérdés hangzott el.  
 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Pénzügyminisztérium): Ez 

is egy olyan típusú módosító javaslat, amely a kormányzati kommunikációs 
kiadásokból venne el forrásokat, amit továbbra sem tartunk támogathatónak, 
mert az a feladatellátást veszélyeztetné. Másrészt én is szeretném felhívni a 
figyelmet ezekre a népegészségügyi szempontokra, amelyeket az elnök úr is 
jelzett, illetve azt is szeretném jelezni, hogy az elmúlt években jelentősen 
megnőtt ennek az iskolatej-programnak a költségvetési támogatottsága, a 
forrásai, tehát a további növekedését nem tartjuk indokoltnak. Illetve 
felhívjuk a figyelmet még arra is, mert itt a gyümölcstermelők támogatásáról 
lenne szó, hogy emellett létezik az Iskolagyümölcs-program is, ahova 
bekerülhetnek ezek a témák. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Magyar Zoltán újra! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Csak 

nagyon röviden. Köszönöm a válaszokat, csak egyáltalán nem erről volt itt szó. 
Én örülök, hogy nőtt az „Igyál tejet!” program támogatása, meg hogy 
Iskolagyümölcs-program is van, ezeket mind támogatjuk, minden évben 
igyekszünk még több pénzt hozzá átcsoportosítani, tehát én ezt nem bíráltam, 
ez egy pluszlehetőség mind a hazai gyümölcsnek, mind pedig azoknak a 
gyermekeknek, akik így talán szívesebben fogyasztanák a terméket. 
Népegészségügyi kockázatot meg egyáltalán nem vélek felfedezni, vagy akkor 
valami kimaradt itt a tanulmányaimból, ha tisztán hazai, ellenőrzött 
gyümölcsöt adunk hozzá a tejhez, akkor nem hiszem, hogy az bármilyen 
népegészségügyi problémát felvetne akár a gyermekeknél is, sőt sokkal inkább 
többlet hozzáadott értéke lenne minden szempontból. De értem én, hogy 
fontosabb Rogánéknak a kommunikációra meghagyni ezt a néhány százmillió 
forintot, úgyhogy itt be is fejezem az akadékoskodást.  

 
ELNÖK: Tud-e a képviselő úr, az alelnök úr olyan magyarországi 

gyártót, aki ezeket a klasszikus joghurtféléket olyan nagy tömegben gyártja, 
hogy azzal képes lenne ellátni a magyar gyermekfogyasztói igényt?  

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Hát, induljunk el, 

elnök úr! Nagyon szomorú… 
 
ELNÖK: Ja! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Nagyon szomorú, ha 

nincs ilyen, mert… 
 
ELNÖK: Mert ha most eszünkbe jut, akkor csak multinacionális cégek 

termékeit tudjuk ebben a körben felsorolni, legyünk őszinték! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Itt a lehetőség, hogy 

jövőre már ne kelljen feltenni ezt a kérdést, és elinduljunk.  
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ELNÖK: De ez egy piaci alapon működő dolog, mert, gondolom, nem 
arra gondolt, hogy az állam hozzon létre egy állami gyümölcsjoghurtgyártó 
vállalatot. Lehet, hogy nekiindulhatunk, de ez nem tetszene önöknek akkor 
ugyancsak. Tehát itt azért többféle szempont is szerepet játszik abban, hogy 
változatlanul a tejet tartjuk a legmegfelelőbb gyermekétkeztetéshez 
kapcsolódó élelmiszernek.  

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

A 263. indítvány Magyar Zoltán és további képviselőtársai javaslata, 
amely a 249. és az 1094. háttéranyagponthoz kapcsolódik. Mi a kormány 
álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Pénzügyminisztérium): 

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

Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 2, ez kisebbség, bizottságunk 
nem támogatja.  

A 195. indítvány Sneider Tamás képviselőtársunk javaslata, amely a 
725. és az 1062. háttéranyagponthoz kapcsolódik. Mi a kormány álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Pénzügyminisztérium): 

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

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kézfeltartás után kettőt 
látok, ez kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  

Újra Sneider Tamás indítványáról döntünk, egy másikról, a 204. 
sorszámúról, amely a 726. és az 1064. szám alatt benyújtott indítványhoz 
tartozik. Mi a kormány álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Pénzügyminisztérium): 

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

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

A 211. számú indítvány ugyancsak Sneider Tamás javaslata, amely a 
727. és az 1066. háttéranyagponthoz tartozik. Mi a kormány álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Pénzügyminisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem 

jelentkezik.) Nincs. Ki az, aki támogatja, kérdezem. (Szavazás.) 2, ez 
kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  

A 245. számú indítvány Sneider Tamás javaslata, amely a 728. és az 
1085. háttéranyagponthoz tartozik. Mi a kormány álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Pénzügyminisztérium): 

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

az, aki támogatja? (Szavazás.) 2, ez kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  
A 496. számú indítvány Sneider Tamás javaslata, amely az 1479. 

számhoz kapcsolódik. Mi a kormány álláspontja? 
 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Pénzügyminisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen, Hohn Krisztinának 

adok szót. 
 
HOHN KRISZTINA (LMP): (Alig hallhatóan:) Megpróbálom 

elmondani, de nem biztos, hogy sikerül. Szóval a nagy számok törvénye 
alapján legalább egy javaslatot támogathatna a bizottság a látszat megőrzése 
érdekében, hogy ne érezze magát az ember ennyire feleslegesnek. Csak ezt 
akartam mondani. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Értem. Nincs látszat, kormányzati többség van, amely 

kormányoz, és az övé a felelősség a költségvetés beterjesztéséért és 
végrehajtásáért is. Kérdezem, hogy van-e további kérdés, észrevétel. (Senki 
nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja ezt az 
indítványt? (Szavazás.) 2, bizottságunk többsége viszont nem támogatja.  

Nem látok olyan indítványt, amelyről szavaznunk kellene, ezért 
javaslatot teszek a részletes vita ezen második vitaszakaszának lezárására. Aki 
ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ezt a vitaszakaszt lezártuk. 

Szokásunknak megfelelően arra teszek javaslatot, hogy bizottságunk az 
első szakaszban is idézett jelentést annak idézett tartalmi követelményeivel 
nyújtsa be a parlamenthez. Aki ezzel egyetért, hogy ezt a benyújtást 
megtegyük, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség. Bizottságunk 
természetesen benyújtja a jelentést a parlamentnek.  

Nem látok további olyan indítványt, amelyről szavaznunk kellene, és 
olyan vitaszakaszrészt sem, amelyet a 2. napirendi pontunkban még el kellene 
dönteni, ezért a 2. napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen a kormány 
képviselőinek a jelenlétet. (A napirendi ponthoz érkezett meghívottak 
távoznak.) 

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények 
módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 
T/625. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita)  

Rátérünk a 3. napirendi pontra, az egyes adótörvények és más 
kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról 
szóló törvényjavaslat részletes vitáját fogjuk most lefolytatni. Megnyitom az 
első vitaszakaszt, és itt köszöntöm Szatmári László főosztályvezetőt, Kanyó 
Lóránt főosztályvezető-helyettest a PM-től, valamint segítő kollégáikat is, akik 
esetleg itt még jelen vannak.  

Szokásunknak megfelelően kérdezem, hogy ezen első vitaszakaszhoz, 
amelyben a házszabályi rendelkezés 44. § (1) bekezdésének való megfelelést 
vizsgáljuk meg, van-e az előterjesztőnek vagy a bizottság tagjainak kérdése, 
észrevétele, bejelentenivalója. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincsen, 
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akkor megkérdezem, hogy az első vitaszakaszt lezárjuk-e, ezt szavazással kell 
megtennünk. Aki egyetért azzal, hogy az első vitaszakaszt zárjuk le, hiszen a 
benyújtott törvényjavaslat megfelel az idézett házszabályi rendelkezésnek, az 
kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Egyhangú, tehát megfelelőnek látjuk a 
benyújtott törvényjavaslatot a Házszabály szempontjából. 

A második vitaszakaszban a benyújtott indítványokról szoktunk 
vitatkozni és dönteni, ugyanakkor nekem a titkárság azt jelezte, hogy nem 
érkezett a bizottságunkhoz címzett képviselői módosító indítvány, amelyet 
külön a Mezőgazdasági bizottságnak címeztek volna, és nekünk kellene róla 
döntenünk. Emellett nem tudok olyan szándékról, hogy a bizottságunk mint 
testület szeretne módosító indítványt benyújtani. Ezért érdemi vitát ebben a 
második vitaszakaszban nem kell lefolytatnunk… (Győrffy Balázs: Szabad? 
Egy hozzászólást szabad tenni?) Hozzászólást lehet tenni. Megadom a szót 
Győrffy Balázsnak.  

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Csak szeretném üdvözölni azt, hogy a korábbi években meglévő őstermelői 
adómentesség a most már előttünk fekvő javaslat szerint továbbra is fennáll. 
Ennek a fontosságát szeretném hangsúlyozni, és örülök, hogy az informális 
jelzések eljutottak a Pénzügyminisztériumhoz, és a most előttünk fekvő 
anyagban már az ilyen típusú adóterhek, adó-, járulékterhek lekerültek az 
őstermelői tevékenység mellől. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: És az alkalmi munkavállalóknak kifizetett bér és közteher is 

elszámolható lesz költségként – hogy még mondjak egy-két, a mezőgazdaságot 
érintő adójogszabály-változást. Tehát a mezőgazdaság egy kedvezőbb 
adókörnyezetben kezdheti meg a 2019. évet.  

A második vitaszakasz lezárását fogom javasolni, tehát hogy ezt a 
részletes vitát itt zárjuk le. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze ezt! 
(Szavazás.) Ez egyhangú.  

Itt bajban vagyok, de a házszabályi rendelkezésnek megfelelően a 
részletes vitáról jelentést kell benyújtanunk a parlamentnek, amely jelentés a 
nem vitatkozásunkat fogja tartalmazni, amit azonban formális okok miatt meg 
kell tennünk. Ezért kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a jelentést a 
házszabályi kötelezettségünknek megfelelően nyújtsuk be a parlamentnek. Aki 
ehhez egyetért, kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Egyhangú. 

Ugyancsak formális a kérdésem, hogy előadókat, kisebbségi és többségi 
véleményt formálókat állítunk-e, de nem volt vita, tehát ezt jogi értelemben 
ilyenkor nehéz megtennünk. Ezért arra teszek javaslatot, hogy ne állítsunk 
többségi és kisebbségi véleményt előadókat a soron következő parlamenti vita 
alkalmával. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez 
szintén egyhangú.  

A 3. napirendi pontot, az adótörvények részletes vitáját lezárom. 
Köszönöm szépen a kormány képviselőinek a türelmét. (A napirendi ponthoz 
érkezett meghívottak távoznak.)  

Egyebek 

A következő napirendi pont az egyebek. Szeretném jelezni, hogy 
egyelőre nem tudunk olyan benyújtott törvényjavaslatról, amely érintené a 
bizottságunkat, és ezért üléseznünk kellene, és hogyha ez így marad a 
következő két hétben, akkor nem tervezek bizottsági ülést összehívni. 
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Szeretném jelezni, hogy aki esetleg albizottsági ülést szeretne összehívni, 
időben jelezze a titkárságnak, hogy a megfelelő előkészületeket megtehessék.  

Kérdezem, hogy van-e valakinek esetleg az egyebekben 
bejelentenivalója, kérdése. (Jelzésre:) Győrffy Balázs! 

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Egy dolgot szeretnék 

a költségvetéshez részben kapcsolódó témában a figyelmünkbe ajánlani. Az 
Európai Unió pillanatnyilag benyújtott előterjesztései alapján 2019-től a 
tagállamok számára kötelező lesz bizonyos környezeti, gazdasági 
indikátorokat előállítani, ez már megalapozza a 2020 utáni közös 
agrárpolitika ilyen típusú kötelezettségeit. Szeretném felhívni a figyelmet arra, 
hogy pillanatnyilag ez egy nem hatályos uniós jogszabály, viszont amennyiben 
ez hatályba lép, akkor nekünk erre reagálnunk kell, és pillanatnyilag a 
költségvetésben nincsen olyan sor, amely ezeknek a kötelezettségeknek a 
teljesítését lehetővé tenné, tehát a költségvetési lábát megadná. Szeretném 
mindannyiunk figyelmét felhívni arra, hogy erre figyeljünk oda, és 
amennyiben ez a helyzet olyan szempontból előállna, hogy hatályosul ez az 
uniós jogszabály, akkor erre nekünk reagálnunk kell majd. Csak ennyi, 
köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Jó, ezt a figyelést mi megtesszük, de tartok tőle, hogy a 

Nemzeti Agrárkamarának kell majd az első jelzést megtenni az agrárminiszter 
úrnak (Győrffy Balázs: Azt megtesszük!), hogy erről gondoskodjon, hogyha 
netán ez aktuálissá válik.  

Amennyiben nincs további hozzászóló, akkor a 4., egyebek napirendi 
pontot is lezárom. 

Az ülés berekesztése 

Aki teheti, annak jó pihenést, relaxálást kívánok az őszi munka előtt, ha 
addig nem találkoznánk! Köszönöm szépen, a bizottsági ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 49 perc) 
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