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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirendi javaslat elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a 
munkánkat segítő tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel 
kísérik bizottságunk nyílt ülését! A napirendtervezetet képviselőtársaim a 
szokásos módon időben megkapták. Kérdezem, hogy kérdés, észrevétel van-e 
a napirendtervezethez. (Senki nem jelentkezik.) Ha nincsen, akkor szavazzunk 
róla! Ki az, aki egyetért azzal, hogy a napirendtervezet szerint haladjunk? Aki 
elfogadja ezt a napirendet, kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez 
egyhangú. Ezek szerint fogunk haladni.  

Az agrárgazdaság 2017. évi helyzetéről szóló B/6347. számú 
jelentés 

Két érdemi napirendi pontot tűztünk ki, az első az agrárgazdaság 2017. 
évi helyzetéről szóló jelentés megtárgyalása és majd szavazás útján annak az 
elfogadása vagy elutasítása. Köszöntöm körünkben dr. Feldman Zsolt 
államtitkár urat, a mezőgazdasági területért felelős államtitkár, és őt kérem 
meg, hogy akkor ismertesse a 2017. évi agrárgazdasági jelentést. Megadom a 
szót.  

Dr. Feldman Zsolt szóbeli kiegészítése 

DR. FELDMAN ZSOLT államtitkár (Agrárminisztérium): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az agrárgazdasági jelentés immár 
huszadik alkalommal készült el részben, de elsősorban az Országgyűlés és 
természetesen a szakma tájékoztatása érdekében. Lényegében a mostani 
huszadik alkalommal is valamennyi olyan releváns szakmai műhely, 
intézmény az Agrárgazdasági Kutatóintézettől a Magyar Államkincstáron 
keresztül a Statisztikai Hivatalig bevonásra került, és a munkáját használtuk, 
amelyek érdemben tudnak hozzájárulni ahhoz, hogy ez a mély elemzés el 
tudjon készülni.  

Lényegében most is azokat az agrárgazdasági és agrártársadalmi 
folyamatokat igyekszünk bemutatni összevethető módon a korábbi évekkel, 
amelyek relevánsak, és fontos információt hordozhatnak az ágazat 
helyzetének megítéléséhez. Fontos, hogy ebben a mostani évben is vagy az 
idei, most elkészült jelentésben is bővítettük még a szakmai tartalmat, ennek 
három vonatkozását említeném meg. Az egyik oldalon új elem, hogy 
kiegészítésre került a mezőgazdasági számlarendszer adatai alapján 
lényegében a mezőgazdaság ágazati szintű termelékenységével, első 
alkalommal van benne a jelentésben az élelmiszeripar hatékonyságának 
vizsgálata, és immár a mezőgazdasági vállalkozások méret szerinti elemzése is 
része ennek a jelentésnek.  

Ha nagyon röviden, a teljesség igénye nélkül, de néhány alaptrendet, 
alapinformációt szeretnék 2017-re visszatekintve megemlíteni, akkor 
mindenképpen fontos az, hogy az akkori aszály és a madárinfluenza ellenére is 
a mezőgazdaság kibocsátása lényegében egy 2568 milliárd forintos értéket ért 
el akkor, és ha tényleg emlékszünk, akkor ott a kukorica valahol éppen az 
anomáliái miatt a végén 6,8 millió tonna lett, és ahogy említettem, a 
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baromfiágazatot is jelentősen visszavetette az akkori járvány. Ilyen 
értelemben tehát sok kihívással szembesült az ágazat akkor is.  

Fontos az, hogy a termelői árak színvonala 2017-ben nőtt. Ezt hadd 
idézzem fel, mert volt előtte jó néhány év, amikor alapvetően a globális 
trendekkel összhangban egy csökkenő termelőiár-színvonal volt, és ’17-ben 
lényegében úgy nőtt a termelőiár-színvonal, hogy közben a ráfordítások pedig 
nem nőttek, tehát így aztán az eredmény, a jövedelmezőség abban az évben 
láthatóan és érzékelhetően nőtt az érintett gazdálkodók számára.  

Az élelmiszeripar tekintetében annyit hadd említsek meg, hogy ’17-ben 
a növekedési üteme enyhén gyorsult, és ez már a negyedik év volt, amikor 
bővült az ágazat. Nagyon fontos szakmailag is, hogy lényegében 2017-ben a 
hazai, belföldi értékesítés és az export is lényegében hasonló mértékben nőtt. 
Csak azért említem ezt meg, mert a korábbi évek tendenciája az volt, hogy 
alapvetően az exportra épülő növekedés volt az, amely hajtotta az 
élelmiszeripar fejlődését, és lényegében a hazai gazdaság erősödése, a 
vásárlóerő növekedése lehetővé tette, hogy a növekedés az élelmiszer-
feldolgozás tekintetében már erősebben tudjon a hazai kereslet élénkülésére is 
épülni.  

2017-ben, ha csak a főállású foglalkoztatottakat nézem, akkor 220 ezer 
volt a mezőgazdasági foglalkoztatottak száma, ami a nemzetgazdasági 
foglalkoztatottság 5 százaléka volt, és az élelmiszeriparban lényegében 
146 ezer foglalkoztatott volt főállásban, amely az egész foglalkoztatottság 
3,3 százaléka volt.  

Fontos, hogy az agrárium hangsúlyozza azt az értéket, amit termel, és 
amely egy jól mérhető, mindenki számára könnyen befogadható információ, 
az, hogy bizony a nemzetgazdaság exportteljesítményéből ebben az évben is 
egy nagyon komoly szintet ért el az agrárium, hiszen ’17-ben egy rekordot ért 
el az exportteljesítmény, ebben az évben lényegében 8,9 millió eurót ért el az 
agrártermékek kivitelének értéke, és egyébként úgy, hogy abban az évben 
euróban mérve 5,6 milliós volt az import. Ebben az évben tehát 3,2 milliós 
külkereskedelmi aktívumot produkált euróban mérve az ágazat.  

Ahogy mindannyian tudjuk, alapvető fontosságú, hogy a piac mellett az 
agrárium támogatási oldalán milyen eredmények és milyen segítség tud 
nyújtódni a termelők számára. Ebben az évben, ha így visszatekintünk, akkor 
lényegében az agrártámogatások keretében összesen 592 milliárd forint került 
felhasználásra, és hogy az arányokat érzékeltessem, ebből 487 milliárd az 
európai uniós és 104,5 milliárd forint a hazai forrás. És ehhez azért tegyük 
hozzá mindig, hiszen állami oldalról azért nagyon fontos, hogy ehhez 
hozzákapcsolódik egy olyan gázolajjövedékiadó-visszatérítés, amely azért 
ebben az évben is 28 milliárd forintot tett ki, amely lényegében a szektor 
szereplőinek az eredményességét javította vagy javíthatja. (Dr. Apáti István 
megérkezik az ülésre.) 

A beruházások tekintetében ebben az évben a mezőgazdaság 
302 milliárd forintot ruházott be, az élelmiszeripar pedig 211 milliárdot, ez 
alapvető fontosságú a versenyképesség növelése érdekében. És a számok 
ismertetésének a végén azt a számot hadd említsem meg egy többéves 
kitekintésben legalábbis, amelyre megítélésem szerint fontos eredményként 
kell valamennyiünknek tekintenünk, ez pedig az, hogy ha 2017-ből nézek 
vissza 2010-ig, akkor bizony az 1 hektárra jutó változatlan áron számolt bruttó 
hozzáadott érték, tehát ez a mérték 7 év alatt 48 százalékkal emelkedett 
Magyarországon, és ez a negyedik legmagasabb érték volt az Európai 
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Unióban, úgy, hogy közben mondjuk a V4-ek összességében negyedével, az 
EU 13-ak, tehát az új tagországok pedig összességében mindösszesen csak 
ötödével tudták ezt a teljesítménynövekedést produkálni. 

Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden küzdelme és nehézsége 
ellenére 2017 is mind a mezőgazdaság, mind pedig az élelmiszeripar számára 
a növekedési pályának egy újabb szakaszát jelentette, amelyet az elmúlt 
években tapasztalhattunk.  

Hadd osszak meg annyi információt a tisztelt bizottsággal, hogy ez a 
jelentés személyes megítélésem szerint is a terjedelmét, mélységét tekintve – 
mellékletek nélkül – közel 300 oldal, egy nagyon-nagyon mély elemző 
munkává vált. Viszont azt tapasztaljuk, és ezt szeretném előzetesen jelezni, 
hogy a befogadhatóság, a könnyebb használhatóság érdekében tervezzük 
ennek a megújítását, ami azt jelenti, hogy ha nem tartalmi, hanem mennyiségi 
szempontból nézem, a befogadhatóság, a használhatóság szempontjából 
valahol körülbelül az egyharmadára csökkentenénk majd a terjedelmet, ez 
valamennyi érdeklődő számára könnyíteni fogja az információk 
áttekinthetőségét, és ilyen értelemben szeretnénk gyorsítani is, hiszen azt 
tervezzük és azt szeretnénk, hogy úgy alakítanánk a tartalmi struktúrát, hogy 
mondjuk a 2018-ra vonatkozó jelentést még az idei év végén, lényegében 
október-novemberre elő tudjuk állítani. Ilyen értelemben szeretnénk tehát azt 
az időbeli szakadékot csökkenteni, amely jelen pillanatban fennáll, aminek 
módszertani okai vannak, tehát óhatatlanul módszertani változtatásokkal 
lehet majd ezt megoldani, hiszen akkor nem várunk olyan adatokra, amelyek 
időben csak rendkívüli eltolódással állítódnak elő. Azt gondoljuk, hogy az 
elmúlt évek tapasztalata, az elmúlt húsz év tapasztalata alapján ez 
mindenképpen megkönnyíti majd az ágazat számára a jelentés tényleges 
használatát.  

Úgyhogy ezzel a kitekintéssel szerettem volna nagyon röviden 
bemutatni a 2017. évi agrárgazdasági helyzetről készült jelentést, és kérem a 
bizottság támogatását ennek elfogadásával. Köszönöm szépen, elnök úr. 

Hozzászólások, kérdések 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most már, hogy az új házszabályi 
rendelkezések szerint bizottságunk tárgyalhatja az agrárgazdasági 
jelentéseket, ezért már van némi rutinunk ebben, és úgy összegezném, hogy ez 
az a műfaj, amelyben a kormányoldal mindent rendben lát, az ellenzék pedig 
mindent kritizál, és mind a kettőnek vannak árnyalatai értelemszerűen, a 
kritikának is, és annak is, hogy minden rendben van-e. A mezőgazdaságban 
sosincs minden rendben, mert az egyik legnagyobb irányító nem mi vagyunk, 
meg nem a minisztérium, hanem a természet, ennek következtében állandó 
készültségben kell lenni, hol egy madárinfluenza, hol egy sertéspestis 
vaddisznók által történő behurcolása, és minden egyéb nem várt jelenség 
folytán. De mégiscsak az az igazi kérdés, hogy jó irányba mennek-e a dolgok 
úgy összességében, és nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ez a folyamat a 2017-
es agrárjelentésből is kitűnik, hogy a dolgok egyébként jó irányba mennek.  

Nyilván minden ágazatra lebontva megvizsgálhatnánk, hogy miért 
csökkent a méhpopuláció, és hogy erre milyen intézkedéseket tettünk, és 
sorolhatnám a felvetett problémákat, de összességében azt állapítom meg, 
ismerve a jelentést, hogy a dolgok amúgy jó irányba mennek, stratégiailag jó 
irányba mennek. Természetesen a jó irányba való menetel csiszolását 
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aktuálisan el lehet még végezni, erre az adott év netán költségvetése, netán 
parlamenti munkája ad lehetőséget.  

Ez után a néhány gondolat után kérdezem a bizottság tagjait, hogy 
kérdésük, észrevételük, hozzászólási igényük van-e az elhangzottakhoz, illetve 
a leírtakhoz. (Jelzésre:) Magyar Zoltán alelnök úr! 

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

elnök úr. Köszönöm az államtitkárnak a beszámolót, ezt a kis rövid 
összefoglalót, és legfőképpen pedig azoknak szeretném megköszönni, akik 
érdemben dolgoztak ezen az összefoglalón, és a szokásos módon, mondhatom, 
egy rendkívül alapos anyagot kaptunk, amely nagy segítség azoknak, akik ezen 
a területen bármi után érdeklődnek.  

Sajnálom, hogy idén is belekerült az a néhány lózung, amely jól 
láthatóan abszolút idegen magának a jelentésnek a szövegétől és testétől, és 
jól láthatóan utólag beszerkesztett politikai mondat, de valószínűleg ez 
minden más kormány esetében is hasonlóan így lenne. Úgyhogy erről csak így 
zárójelben szerettem volna egy félmondatot mondani. Ettől elvonatkoztatva 
valóban egy hasznos anyag.  

Rendkívül örülök annak is, hogy végre érdemben szóba került az, hogy 
érdemes lenne meggyorsítani a jelentést. Itt legfőképpen arra utalok, hogy 
2017-es jelentést vagyunk kénytelenek tárgyalni 2019 közepén, ami így a XXI. 
században azért valóban egy kissé érdekes dolog. Tudom, meg elfogadom azt a 
tényt, hogy jó néhány szám biztos nagyon lassan érkezik be ahhoz, hogy 
időben a jelentés tartalmazhassa, de örülök, hogy az államtitkár úr is meg a 
csapat is felismerte ezt a hiányosságát a dolognak, amit egyébként minden 
évben szóvá is tettünk. Nagyon örülök, hogyha ez akár csak egy fél évvel is 
gyorsabb folyamattá és aktuálisabbá tud válni.  

Magával az agrárgazdasággal és a számaival kapcsolatban én nem 
tudok, és nem is akarok vitába bocsátkozni. Legjobb tudásom szerint, vagy 
amiről tudomásom van, aszerint minden szám stimmel, és valóban, ha az 
összképet nézzük, akkor egy pozitív kicsengést mutat. A hiányosságok mégis 
inkább afelé mutatnak, vagy azt erősítik bennem, hogy továbbra is fennáll 
kormánypárti képviselőtársaimmal szemben az a koncepcióbeli különbség, 
amelyet minden alkalommal felvetek, hogy amellett, hogy itt van ez az 
agrárgazdasági jelentés, és dicséretre méltó, amellett örömmel várnánk már 
végre egy vidékgazdaságról szóló jelentést is, mert én nem tartom, soha nem 
tartottam, és most sem tartom szerencsésnek azt, hogy ennyire élesen 
kettéválasztjuk a dolgot. Hiszen szerintünk az lenne a megfelelő, hogyha az 
agráriumba befolyó összegek – legyenek azok európai uniós források vagy 
hazaiak –, azok úgy hasznosulnának, hogy azokból a vidéki társadalom egy 
sokkal szélesebb rétege látna valamit, és valamilyen szempontból az ő életére 
pozitív hatással lennének. De ez a jelentés – és ez nem a jelentésírók hibája, 
hanem a döntéshozóké – kénytelen arról a 10-15 ezer családról szólni, 
amelyekről szűk értelemben szól az agrárgazdaság.  

Mi ezt egy problémának tartjuk, és ezúton is arra biztatjuk a 
kormánypárti képviselőket, hogy legyen végre egy vidékgazdasági jelentés is, 
akár ezzel egybedolgozva, akár külön, ez tényleg nem lényeges kérdés most, 
mert azt hiszem, hogy akkor egy sokkal őszintébb és tisztább képet kapnánk 
arról, hogy ezek a százmilliárdok a valóságban hány embert érintenek, és hány 
embernek könnyítik meg a munkavállalását, az életét, a mindennapjait. De ez, 
hangsúlyozom, nem a készítőknek a bírálata, ők abból dolgoztak és olyan 



 9

feladatot végeztek, amire megbízást kaptak, és ami az ő dolguk volt, és azt ők 
kiválóan ellátták, csak szeretném egy picit bővíteni a látásmódunkat, és arra 
biztatni képviselőtársaimat, hogy ha az átlag magyar ember, az átlag vidéken 
élő magyar ember szempontjából egy teljesebb képet akarunk kapni, akkor 
más logika alapján elkészített jelentésekre is szükség lenne. Köszönöm, elnök 
úr.  

 
ELNÖK: Van-e további hozzászóló, kérdező? (Jelzésre:) Czerván 

György! 
 
CZERVÁN GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Kollégák! 

Én is szeretném megköszönni a jelentés elkészítőinek, a kollégáknak ezt a 
munkát – én tudom, hogy ez mekkora munka, hiszen nyolc alkalommal elég 
közelről láthattam ennek az elkészültét –, és egyben én is üdvözlöm azt a 
módszertani változást, amit a tárca tervez, amiről az államtitkár úr beszélt, 
azzal maximálisan egyetértek.  

Egyetlenegy számot szeretnék kiemelni, az agrárexport teljesítményét, 
amely 2010 óta folyamatosan növekszik, és ez nem 15 ezer családról szól, 
hanem a nemzetgazdaság egészéről, tehát a GDP-növekedésben ez egy nagyon 
fontos láb. Most fejből nem tudom a számot, de az az aktívum, amit az 
államtitkár úr említett, az a nemzetgazdaság külkereskedelmi aktívumának 
több mint 30 százaléka – csak hogy pontosan lássuk a számokat. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki 

nem jelentkezik.)  
Én csak egy részben idetartozó gondolatot vagy kérést szeretnék 

megfogalmazni. A hazai állatállomány GMO-mentes takarmányozása ügyében 
most már négy-öt éve elindult egy gondolat az import GMO-s szója kiváltására 
és részben egy intenzív támogatás a hazai szójatermesztésre, részben pedig 
más nagy fehérjetartalmú növények üzemszintű termesztésének kísérletére, 
majd ezekből a növényekből előállított etetőanyag-, táplálékkísérletre és majd 
az etetési kísérletekre. Erről a vonalról így kaphatnánk-e egy mostani állapot 
szerinti összefoglalást, hogy hol tartunk most? Tehát megindult a gondolat, 
hogy egyáltalán váltsuk ki a GMO-s táplálékokat az állatállomány etetéséből, 
erre hazai erőforrással megindultunk, de látjuk, hogy kellene még más, 
elfelejtett nagy fehérjetartalmú, de általunk ismert és szaporítóanyaggal 
rendelkezésünkre álló növények újragondolása, majd netán az etetési 
kísérletek az állatoknál hoztak-e már eredményt, vagy hol tartunk, és milyen 
ütemezésben gondolkodik az Agrárminisztérium, hogy mikor lehetne ennek 
olyan érdemi eredménye, amellyel elő lehetne állni, hogy itt van, kérem 
szépen, a szója vagy a szójahelyettesítő fehérjenövény, magyar körülmények 
között, Kárpát-medencei körülmények között ez bizton ajánlható 
termesztésre, a piac ezt meg fogja fizetni, érdemes tehát termeszteni, mert az 
ezzel etetett állatok pedig ilyen eredményt mutatnak.  

Ezt azért is kerülgetem, mert múltkor Lázár János bizottsági tagunk, 
amikor éppen itt volt, akkor jelezte, hogy Mezőhegyes környékén milyen 
komoly elképzeléseik vannak, és én ebben jó alkalmat látok, hogyha egy 
tízezer hektáros területen netán ezeket a termesztési és netán etetési 
kísérleteket is koncentrálni lehetne, hogy mi is a végeredmény. Egyáltalán hol 
folynak ezek a kísérletek, tangazdaságokban vagy mely területen? Nem 
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tudom, hogy erre most tud-e, tudsz-e, államtitkár úr, valamilyen mértékben 
reflektálni, de azért kérnénk egy ilyen kis összeállított anyagot, hogy innen 
indult, ekkor indult, itt tartunk, és ezt szeretnénk elérni, és ez lenne a végcél. 
Köszönöm szépen.  

(Jelzésre:) Még Pócs Jánost láttam jelentkezni, akkor megadom a szót 
a képviselő úrnak.  

 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Államtitkár úr, az 

elnök úr által felvetettek motiváltak szólásra, és nem kérdést szeretnék 
feltenni, hanem az államtitkár úrnak és az elnök úrnak felhívni a figyelmét 
arra, hogy választókörzetemben egy sertéstelepen egy gazdálkodó komoly 
zöldborsó-feldolgozó üzemet létesített, amely kiváló referenciával és 
hatékonysággal – jobb hatékonyságú, mint a szója – kiváltotta a szóját a 
takarmányból. Nagyon együttműködő a partner, tehát én nagyon javasolnám 
akár az államtitkár úrnak ennek az üzemnek a megismerését, a referenciáját, 
segítőkészek, és, hangsúlyozom, a szójától sokkal hatékonyabb, a 
környezetben biztonságosan lehet zöldborsót nevelni, és egy évvel ezelőtt 
került ez az üzem átadásra, és ma 24 órában dolgozik, de az igényeknek nem 
tud megfelelni. Javaslom az államtitkár úrnak, hogy szívesen segítek ennek az 
üzemnek a referenciáját megismerni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs más hozzászóló, kérdező (Senki 

nem jelentkezik.), akkor megadom a szót az államtitkár úrnak. Parancsoljon! 

Dr. Feldman Zsolt reflexiói 

DR. FELDMAN ZSOLT államtitkár (Agrárminisztérium): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Röviden reflektálva a felvetésekre:  

Ez egy agrárgazdasági jelentés, és valóban, szerintem amióta 
megszületett ennek a műfaja, az egy vitakérdés, hogy vajon a vidéki 
társadalom és a vidéki gazdaság többi aspektusával kell-e ennek foglalkoznia. 
A képviselő úr is említette, hogy nem biztos, hogy az agrárgazdasági jelentés 
ennek a megfelelő terepe, de mindenesetre ezzel kapcsolatban alapvetően az 
én szakmai megítélésem szerint ez egy annyiban nehezebb terep, hogy míg 
maga az agrárgazdaság, az élelmiszer-gazdaság, az agrobiznisz, és ne felejtsük 
el – és ez valóban fontos – legalább itt a Mezőgazdasági bizottságban, hogy 
abban kezeljük helyén az ágazatot, hogy nem 10-15 ezer emberről beszélünk, 
hanem ha csak azt a főfoglalkoztatotti kört nézem, amelyet említettem a nyers 
statisztikai adatokból, az 220 ezer főállású foglalkoztatott, 150 ezres 
élelmiszeripari foglalkoztatott, és ebben nincsenek benne a családi 
gazdaságok, tehát a magunk szektorával próbáljunk meg ilyen értelemben a 
kommunikációnkban is segíteni a magunk számára, sőt, a jelentésben mi 
magunk is az agrobiznisz megközelítést használjuk – elnézést, ennek nincsen 
rendes magyar neve –, de mindenesetre amely összességében azért azt a 
komplex megközelítést alkalmazza, amely az inputtól a termelésen keresztül a 
feldolgozásig, sőt még talán mondjuk a faipari feldolgozást is beleértve 
mindent, ami ehhez a szektorhoz kapcsolódik, azt felöleli, és bizony ott, ha azt 
nézem, akkor bőven a GDP 10 százaléka fölött is vagyunk. Javaslom tehát, 
hogy ezt önmagában a helyén kezeljük, a saját magunk ágazatát.  

Annyiban folytatnám a reflexiót, hogy az én megközelítésemben 
általában mindazt, ami már a vidék társadalmát és gazdaságát általában leírja, 
azt szinte kormányzati politikának hívjuk, hiszen az valóban az oktatástól a 



 11

közutak állapotán keresztül mindezeket az aspektusokat felöleli. Ilyen 
értelemben tehát lényegében minden, ami az összkormányzati munka és 
annak a megítélése vagy annak a leírása az, amely kicsit már ezt a 
megközelítést fel tudja egyáltalán ölelni.  

Font Sándor elnök úr a fehérjetakarmány kérdéskört említette. 
Valóban van ennek egy nagyon komoly támogatási alapja, most magán a 
közvetlen támogatású termeléshez kötött támogatásán belül az összéves 
forrásaink 2 százalékát erre tudjuk költeni, és ez jelentősen növelte valóban az 
alapanyagnak, és nemcsak a szójának mint fehérjenövénynek a 
termeszthetőségét, hanem valamennyi olyan fehérjenövényét, amely ebben 
hasznosítható, és ilyen értelemben akár annak az üzemnek, amelyet Pócs 
képviselő úr említett, az alapanyag-ellátottságát, tehát az alapanyagbázist 
ilyen értelemben a támogatáspolitika ezen eszköze jelentősen növelte. Ez is 
segítette tehát azt, hogy egyáltalán ilyen típusú feldolgozói kapacitások tudnak 
értelmesen működni. (Dankó Béla megérkezik az ülésre.) 

Ami a fehérjetakarmány kérdését illeti, ott két vonalon indult meg a 
munka, és az eredményre nem tudok most majd válaszolni, felelősen 
válaszolni, hogy konkrét kísérleti eredmények mikor fognak ebből 
megismerhetővé válni, hiszen végül a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs 
Központ az, amely most NKFIH-s forrásokból reményeink szerint konkrét 
ilyen takarmányozási kísérleteket be tud állítani, tehát ez az egyik elem, és 
ezért nem tudom megmondani, hogy mikor lesz vége, hiszen ez a projekt most 
fog majd ebben a formában elindulni. A másik oldalon pedig tudomásom 
szerint és reményeim szerint a Vidékfejlesztési Programban európai 
innovációs partnerség pályázat keretében több hasonló fehérjetakarmányozási 
kísérlet szintén el fog indulni. Ezek együttesen fogják adott esetben azt az 
alternatív, most a szójához képest alternatívnak tekintett fehérjenövények 
takarmányozási lehetőségeit szakmai alapon, a szakmai alátámasztás 
oldaláról elősegíteni, de ebben szívesen tudunk akár a bizottság számára ennél 
kicsit egzaktabb és részletesebb tájékoztatást is adni.  

Úgyhogy összességében erre a fehérjekérdésre annyit, ahogy 
említettem – még egyszer visszakanyarodva Pócs képviselő úr felvetésére –, 
hogy tehát jól látszik, hogy nagyon komoly szakmai buzgás van ezen a 
fehérjenövény vonalon, nagyon sok olyan termelő van, aki most, az elmúlt 
egy-két-három évben bővítette a termelési portfólióját ilyen típusú 
növényekkel, és még egyszer, ez a típusú alapanyagportfólió-bővülés teszi 
lehetővé azt, hogy egyáltalán a takarmányozásban a receptúrákba való 
beépítésről a takarmányt előállító vállalkozások el tudjanak kezdeni 
gondolkodni, hiszen ha nincs alapanyag stabilan, normálisan, kiszámítható 
módon, akkor igazából kísérletet lehet csinálni, de az egyszeri, és nem tud a 
termelési folyamatokba tartósan beépülni. Ennyi gondolatot szerettem volna 
még ezzel kapcsolatban megfogalmazni a bizottság számára. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, már ezt az információt is a 

fehérjetakarmányozásról, és az esetleges összefoglaló jelentést akkor szívesen 
vennénk, hogy hol tartunk most, és milyen időhorizontot célozzunk meg, 
amikor komplex rendszerrel tudunk a gazdálkodók elé állni, hogy kiváltsuk a 
GMO-s fehérjetakarmány-alapanyagokat.  
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Határozathozatal 

Amennyiben további kérdés, észrevétel nincsen (Senki nem 
jelentkezik.), akkor a határozathozatalhoz érkeztünk. Kérdezem a bizottságot, 
hogy elfogadja-e a 2017. évi agrárgazdasági helyzetről való beszámolót. Aki 
ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez egyhangú, 
köszönöm szépen. Bizottságunk egyhangúlag elfogadta a ’17. évi 
agrárgazdasági jelentést, megköszönve mindazoknak a munkatársaknak, 
kritikusoknak, elemzőknek, akik összeállították, amit végül az 
Agrárminisztérium elénk tárt.  

Az 1. napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen a jelenlétet az 
érintetteknek.  

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 
T/6322. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

A 2. napirendi pontra térnénk rá, ez pedig a 2020. évi központi 
költségvetésről szóló törvényjavaslatnak a részletes vitája (Dr. Feldman Zsolt: 
Szervusztok! Viszontlátásra!) – viszontlátásra! (Az 1. napirendi ponthoz 
érkezett vendégek távoznak az ülésről.) –, a bennünket érintő módosító 
indítványok részletes vitájára kerül sor. Köszöntöm Bécsi Józsefet és Náray 
Katalint, a Pénzügyminisztérium képviselőit! 

Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a bizottság csak azokról a 
módosító javaslatokról foglal állást, amelyeket a benyújtó képviselő 
házszabályszerűen a bizottsághoz címzett.  

Most szeretném ismertetni a költségvetésre vonatkozó eljárási 
szabályokat a tárgyalás későbbi lefolyására vonatkozólag. A részletes vitában 
kialakított véleményt a bizottság részletes vitáról szóló jelentése tartalmazza, 
míg a kisebbségi véleményt függelékként kell csatolni a jelentéshez. A 
bizottság és a kisebbség véleményét a plenáris ülésen folytatott vitában a 
Költségvetési bizottság előadója és kisebbségi előadója fogja ismertetni. 
Közvetlenül a bizottsági jelentésről való szavazás után a bizottság 
kisebbségben maradt tagjai bejelenthetik, hogy kisebbségi véleményt 
terjesztenek elő, fontos azonban felhívni a figyelmet arra, hogy a bizottsági és 
a kisebbségi vélemény csak olyan elemeket tartalmazhat, amelyek a bizottsági 
vitában bármely részről is elhangzottak. A bizottság részletes vitáról szóló 
jelentése és a jelentés függelékeként a kisebbségi vélemény egyszerre kerül 
benyújtásra, ezért fontos, hogy a kisebbségi vélemény az ülés végéig eljusson a 
bizottság titkárságára.  

Szokásainknak megfelelően megnyitom a részletes vita első szakaszát, 
amelyben döntő mértékben azt szoktuk megvizsgálni, hogy a benyújtott 
indítvány megfelel-e a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésének, 
illetve ez az a vitaszakasz, amelyben a vélemények kifejtése is megtörténhet az 
előterjesztő részéről, illetve képviselőtársaink részéről. Kérdezem először a 
kormány képviselőjét, akar-e bármilyen megjegyzést tenni ebben a 
vitaszakaszban, a vitaszakasz ezen részében az előterjesztéshez.  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Köszöntök mindenkit! A házszabály 44. § (1) bekezdése 
szerinti kérdéshez szeretnék hozzászólni, és a kormány részéről elmondani, 
hogy meglátásunk szerint a törvényjavaslat megfelel az Alaptörvény 36. 
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cikkéből eredő tartalmi és formai követelményeknek, illeszkedik a jogrendszer 
egységébe, megfelel a nemzetközi jogból és európai uniós jogból eredő 
kötelezettségeknek, valamint megfelel a jogalkotás szakmai 
követelményeinek.  

Kiegészítésül pedig annyit szeretnék elmondani, hogy az Állami 
Számvevőszék a törvénytervezet vizsgálata során megállapította, hogy a 2020. 
évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat a vonatkozó jogszabályok 
betartásával történt, a benne szereplő bevételek és kiadások megalapozottak, 
valamint a kialakított előirányzatokkal a tervezett költségvetési hiány és az 
államadóssági pálya megvalósítható. Az Állami Számvevőszék emellett 
megállapította azt is, hogy a tartalékok képzése hozzájárul a jövőben 
felmerülő váratlan helyzetek, valamint a költségvetési kockázatok kezeléséhez.  

Ez lenne a rövid mondanivalóm. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászóló a vitaszakasz 

ezen részében? (Senki nem jelentkezik.) Én szeretnék hozzászólni, ezért az 
ülés vezetését addig Czerván György alelnök úrnak adnám át.  

 
(Az ülés vezetését Czerván György, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Az elnöklést átveszem, és egyben megadom 

a szót Font képviselő úrnak.  
 
FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke: Ezen vitaszakaszban 

szeretném kifejteni a Fidesz- és a KDNP-frakció vélekedését a költségvetési 
törvényjavaslatról.  

Az elmúlt években a mezőgazdasági költségvetés megfelelő, folyamatos 
stabilitást mutatott, és ez 2020-ban is folytatódik – az előterjesztés legalábbis 
ezt mutatja. 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 ösztönzik 
beruházásaikat, 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 2020. évi költségvetésben 
77 milliárd 220 millió forint került betervezésre.  

A nemzeti agrártámogatások mellett a különféle állattenyésztési és 
állatvédelmi támogatásokkal, a sertéságazat helyzetét javító stratégiai 
intézkedések támogatásaival, a vadgazdálkodás támogatásával, és számos 
egyéb más támogatással együtt a nemzeti támogatások értéke a 2020. évi 
költségvetésben tervezetten összesen 90 milliárd 973,8 millió forint. Ez a 
2019. évi 87 milliárd 92 millió forinthoz képest +3 milliárd 881,8 millió 
forintos támogatást jelent.  
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Amint azt láthatjuk, az Állattenyésztési feladatok, a Fejlesztési típusú 
támogatások, a Nemzeti agrárkár-enyhítés, az Erdei kisvasutak üzemeltetési 
támogatása, és a Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel 
járó szindrómájától való mentesítésének támogatása az előző évi támogatás 
mértékével megegyező, nem változott.  

Külön kiemelendő, hogy új előirányzat is létrejött, az Agrár 
vállalkozások hitelgarancia rendszerének erősítésére 5 milliárd forintos 
kerettel. 

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 3 milliárd 149,5 millió forinttal 
növekszik.  

Az Agrár célelőirányzatoknál is létrejött új előirányzat, az 
Öntözésfejlesztési feladatok támogatása 5 milliárd 530 millió forintos, 
valamint a Nemzeti Öntözési Központ támogatása 300 millió forintos kerettel. 
Szeretném itt kiemelni a Tanyafejlesztési Program támogatását is, mely 
485,1 millió forinttal növekszik.  

Fontos megjegyezni, hogy az Agrárminisztérium által az Országgyűlés 
részére benyújtott 2020. évi költségvetési keretszám jelentősen, több mint 
12 milliárd forinttal növekedett a 2019. évi költségvetési keretszámhoz képest.  

Elmondható tehát, hogy Magyarország 2020. évi központi költségvetési 
törvényjavaslata a korábbi évekhez, de leginkább a 2010 előtti 
költségvetésekhez viszonyítva jelentős többletforrásokat biztosít a magyar 
mezőgazdaság szereplői részére, és várhatóan továbbra is stabilitást tud 
nyújtani az ágazat számára.  

Megállapítható tehát, hogy költségvetési oldalról minden, a további jó 
működéshez szükséges forrás rendelkezésre áll, a költségvetési 
törvényjavaslat összes fejezete hasonlóan pozitív képet mutat, így azt 
mindenképpen támogatást érdemel.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az ülés vezetését visszaadom Font Sándor 

elnök úrnak.  
 

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy az első vitaszakaszban 

további kérdés, hozzászólás, bejelentés van-e. (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 
Akkor kérdezem a kisebbségi oldalon ülőket, hogy kisebbségi vélemény 
megfogalmazása meg fog-e történni. (Magyar Zoltán nemet int.) Rendben. 
Akkor viszont az első vitaszakasz vége előtt kérdezem a bizottság tagjait, hogy 
ki az, aki egyetért azzal, hogy a benyújtott indítvány megfelel a házszabályi 
rendelkezés 44. § (1) bekezdésének. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással 
jelezze ezt! (Szavazás.) Ez egyhangú.  

Az első vitaszakaszt lezárom.  
Rátérünk a második vitaszakaszra, a benyújtott módosító indítványok 

tárgyalására. Munkatársaink legyűjtötték, és úgy látom, hogy mindenkinek 
rendelkezésre bocsátották azokat az indítványokat, amelyek vélelmezhetőleg 
minket érintenek.  

Az első indítvány a háttéranyag sorszáma szerint a 43-as, amely 
összefügg a 145., a 221., a 262., a 343., az 583 és az 1338. számú 
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háttéranyagponttal. Az indítvány Harangozó Tamás (MSZP) részéről került 
benyújtásra. A kormány álláspontját kérdezem erről az indítványról. 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): A kormány 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Elnézést kérek, én azt mondtam, hogy a kormány, de meg 

szeretném kérdezni, hogy ön most tárca- vagy kormányálláspontot képvisel-e.  
 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Kormányt. 
 
ELNÖK: Kormányt. 
 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen – akkor jót mondtam. Éreztem, hogy a 

tegnapi kormányülésnek volt ilyen irányú döntése is. Köszönöm szépen. Tehát 
kormányálláspontot képvisel a Pénzügyminisztérium részéről az előterjesztő.  

A kormány nem támogatja a javaslatot. Kérdés, észrevétel van-e? 
(Senki nem jelentkezik.) Nincs. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 
Nincs ilyen, bizottságunk nem támogatja.  

A következő indítvány a 91. sorszámú, amely kapcsolódik a 230. 
háttéranyagponthoz, Magyar Zoltán és Z. Kárpát Dániel javaslata. Mi a 
kormány álláspontja?  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem 

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

Nem indoklást kérek, ahogy a többihez sem fogok indoklást kérni, 
megszokhattuk az elmúlt években, mondhatom azt, hogy kilenc évben, hogy 
soha egyetlenegy módosító indítványunk sem megy át, pedig azért nyilván 
nem mindegyikkel van problémája akár még önöknek sem, ez szimplán 
politikai kérdés. Csak jelezni kívántam, hogy épp ezért nem akarom senkinek 
az idejét húzni, mindegyik mellett kitartunk, mindegyik olyan igényt igyekszik 
kiszolgálni, amely szerintünk jogos, és arra biztatom képviselőtársaimat, hogy 
támogassák ezeket a javaslatokat. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a figyelemfelhívást. Mint ahogy az utóbbi 

tíz évben észrevettük, nem a Jobbik van kormányon, hanem a Fidesz-KDNP 
(Magyar Zoltán: Így van!), és egy költségvetésnek a felelőssége is az övé, 
majd pedig leginkább a végrehajtása, amit a zárszámadáson keresztül kell 
majd még megvédenünk várhatóan 2021-ben. Ezért persze egy örök 
teoretikus vita, hogy létezhet-e jó ellenzéki módosító indítvány. A 
költségvetésnél nagyon érzékeny a dolog, mert pénzt mozgatnak ide-oda, 
miközben egy egyensúlyt kell tartani, ezért általában – és ez, ne értsék félre, 
nem magyar találmány és hagyomány, de – a költségvetésnél van a legkisebb 
esélye annak, hogy ellenzéki indítványok célt érnek. Én nyugodtan 
mondhatom ezt a nyolcéves ellenzéki képviselői időszakomra visszatekintve 
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is. De arra mindenféleképpen jó, amit az alelnök úr megjegyzett, hogy 
felhívják a figyelmet egy területre, hogy ők miért gondolták, hogy annak a 
területnek további ilyen összegű támogatásra lenne szüksége. Aztán persze 
majd az élet eldönti, igazolja vagy elutasítja azt a felvetést, hogy kellett volna, 
vagy nem kellett volna, mi történik azzal a területtel egy év múlva, az a szám, 
amit a kormány előterjesztett, és netán még a módosító indítványokkal 
módosít, elegendőnek bizonyul, vagy tényleg menet közben hozzá kell nyúlni 
egy évközi költségvetés-módosítással, és netán ezt már előre látta az ellenzék. 

Itt rendszerint irányultságról és szakmabeli kérdésekről van szó, és 
ebben én elfogadom, hogy az a Jobbik, amely eredendően három, most két 
taggal rendelkezik, nyugodtan mondhatom, ismerve a többi bizottság 
munkáját, hogy itt döntő mértékben valóban erősebb oldala szokott lenni a 
szakmaiság a frakciónak, mint a parttalan politikai vita. Ezt már személyesen 
is elmondtam, és vállalom is ezt a kijelentésemet itt a plénumon is. 
Mindezekkel együtt köszönjük a javaslatokat, tudomásul vesszük, és tartjuk 
magunkat a kormány által javasolt irányvonalhoz.  

További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 
Akkor szavazzunk róla! Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért a 91. 
háttéranyagponttal. Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás. – Pócs János 
felemeli, majd leteszi a karját.) Ez 3, kisebbség… (Dr. Apáti István: Öt! – 
Pócs János: Figyeltem!) …, 3, kisebbség, bizottságunk nem támogatja. (Dr. 
Apáti István: Majdnem átment!) Még 5-nél sincs többség, meg szeretném 
jegyezni, mert 11 tagú a bizottságunk (Dr. Apáti István: Ja!), tehát 6 szavazat 
kellene a többség megszerzéséhez. Én emlékszem rá, hogy volt olyan indítvány 
itt már többször – nem feltétlenül a költségvetésnél –, amely többségi 
szavazást kapott, bár az ellenzéki oldal indítványa volt.  

A 144-es háttéranyagpont, amely kapcsolódik az 1244-es 
háttéranyagponthoz, szintén Magyar Zoltán javaslata, de itt Ander Balázs a 
társszerző. A kormány álláspontját kérdezem.  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja a 144-es háttéranyagpontot. Kérdés, észrevétel 

van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja 
az indítványt? (Szavazás.) 3, kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  

A 185-ös háttéranyagpont, amely kapcsolódik a 838-ashoz, Magyar 
Zoltán indítványa. Mi a kormány álláspontja?  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem 

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

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3, kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 186-os háttéranyagpont, amely kapcsolódik a 333-as 
háttéranyagponthoz, Magyar Zoltán, Csányi Tamás, Ander Balázs indítványa a 
Jobbik részéről. Mi a kormány álláspontja?  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem 

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

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3, kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 187-es háttéranyagpont, amely kapcsolódik a 837-es 
háttéranyagponthoz, Magyar Zoltán indítványa. Mi a kormány álláspontja?  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem 

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

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3, kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 188-as háttéranyagpont, amely kapcsolódik a 298-as 
háttéranyagponthoz, Z. Kárpát Dániel indítványa. Mi a kormány álláspontja?  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem 

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

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3, kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 189-es háttéranyagpont, amely kapcsolódik a 299-es háttéranyagpont 
hoz, Z. Kárpát Dániel indítványa. Mi a kormány álláspontja?  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem 

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

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3, kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 210-es háttéranyagpont, amely kapcsolódik a 824-es 
háttéranyagponthoz, Magyar Zoltán indítványa. Mi a kormány álláspontja?  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem 

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

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3, kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 211-es háttéranyagpont, amely kapcsolódik a 840-es 
háttéranyagponthoz, Magyar Zoltán, Farkas Gergely és Steinmetz Ádám 
indítványa. Mi a kormány álláspontja?  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem 

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

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3, kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  
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A 214-es háttéranyagpont, amely kapcsolódik a 300-as 
háttéranyagponthoz, Z. Kárpát Dániel indítványa. Mi a kormány álláspontja?  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem 

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

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3, kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 215-ös háttéranyagpont, amely kapcsolódik a 991-es 
háttéranyagponthoz, Magyar Zoltán és Sneider Tamás indítványa. Mi a 
kormány álláspontja?  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem 

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

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3, kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 218-as háttéranyagpont, amely kapcsolódik a 839-es 
háttéranyagponthoz, Magyar Zoltán indítványa. Mi a kormány álláspontja?  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem 

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

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3, kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 219-es háttéranyagpont, amely kapcsolódik a 828-as 
háttéranyagponthoz, Magyar Zoltán indítványa. Mi a kormány álláspontja?  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem 

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

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3, kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 220-a háttéranyagpont, amely kapcsolódik a 835-ös 
háttéranyagponthoz, Magyar Zoltán indítványa. Mi a kormány álláspontja?  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem 

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

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3, kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 223-as háttéranyagpont, amely kapcsolódik a 831-es 
háttéranyagponthoz, Magyar Zoltán indítványa. Mi a kormány álláspontja?  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem 

támogatjuk. 



 19

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

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3, kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 226-os háttéranyagpont, amely kapcsolódik a 829-es 
háttéranyagponthoz, Magyar Zoltán indítványa. Mi a kormány álláspontja?  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem 

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

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3, kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 227-es háttéranyagpont, amely kapcsolódik a 825-ös 
háttéranyagponthoz, Magyar Zoltán indítványa. Mi a kormány álláspontja?  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem 

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

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3, kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 232-es háttéranyagpont, amely kapcsolódik a 832-es 
háttéranyagponthoz, Magyar Zoltán indítványa. Mi a kormány álláspontja?  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem 

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

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3, kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 253-as háttéranyagpont, amely kapcsolódik a 841-es 
háttéranyagponthoz, Magyar Zoltán indítványa. Mi a kormány álláspontja?  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem 

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

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3, kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 268-as háttéranyagpont, amely kapcsolódik a 1118-as 
háttéranyagponthoz, Z. Kárpát Dániel indítványa. Mi a kormány álláspontja?  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem 

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

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3, kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 315-ös háttéranyagpont, amely kapcsolódik a 834-es 
háttéranyagponthoz, Magyar Zoltán indítványa. Mi a kormány álláspontja?  
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BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem 

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

Szavazzunk róla… (Dr. Steinmetz Ádám: Van!) Ja, van? (Dr. Steinmetz 
Ádám: Igen.) Hoppá! Tehát Magyar Zoltán indítványánál Steinmetz 
Ádámnak adok szót. 

 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen. Ha itt most 

végigmegyünk, mert ez az utolsó javaslat, ha jól látom… 
 
ELNÖK: Igen. 
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): …, utána összefoglalásra kaphatok 

szót, vagy most kell akkor…? 
 
ELNÖK: Szót fogok adni – legyen a neve összefoglalás! –, persze az első 

vitaszakaszban van igazi lehetőség az összefoglaló gondolatok kifejtésére, de 
nem vonom el a szót majd a képviselő úrtól. 

 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Jó, köszönöm, mert a… 
 
ELNÖK: Egy pillanat! A szavazáson még nem vagyunk túl… 
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Jó, akkor… 
 
ELNÖK: …, és szót fogok adni.  
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm.  
 
ELNÖK: Szavazzunk az indítványról! Kérdés, észrevétel nem volt, csak 

egy hozzászólásra, összefoglalásra való jelentkezés, ezért kérdezem, hogy aki 
az, aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) Ez 3, kisebbség, bizottságunk nem 
támogatja.  

Most adok szót Steinmetz Ádám képviselő úrnak.  
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Igen, köszönöm szépen a szót, és 

tisztelettel köszöntök mindenkit, a bizottsági tagokat és a szakértőket is! 
Egyben köszönöm az elnök úrnak a dicséretét, és valóban olyan szellemiséggel 
végezzük a munkánkat itt a bizottságban, ami szakmai talajon áll elsősorban, 
és nem politikai lózungokat fogalmazunk meg – egyébként a most benyújtott 
törvényjavaslatok is vagy a költségvetési módosító javaslatok is ezen a talajon 
álltak. Nagyon sajnálom, hogy… Én magam, ugye, egyhez adtam a nevem, 
amely a tanyafejlesztésekkel volt kapcsolatos, az elnök úr is kiemelte, hogy ez 
egyébként egy mennyire pozitív és előremutató tényező most az 
Agrárminisztériumnál, illetve a költségvetésben megjelenő forrás, ehhez 
szerettünk volna több forrást biztosítani. Sajnálom, hogy nem ment át, és azt 
is sajnálom, hogy sem tavaly, sem idén nem tartottak méltónak egy javaslatot 
sem beépíteni, és bár tudom, hogy itt van egy költségvetési fegyelem, és teljes 
mértékben egyetértek azzal, hogy a kormányt terheli a felelősség a 
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költségvetés megalkotásáért és végrehajtásáért, ismerem azt az ellenzéki 
attitűdöt, amely ilyenkor folyamatosan több pénzt szeretne bizonyos célok 
eléréséhez, vagy kevesebbet bizonyos célokra, lásd mondjuk 
kormánypropaganda vagy látványberuházások, mégis azt gondolom, hogy egy 
jogszabály, egy törvény megalkotásához egy társadalmi konszenzus szükséges, 
és ez így van a költségvetési törvény megalkotásánál is. Erre utaló jelzést 
hallottam egyébként az elnök úrtól, szerintem ön is biztos nehezményezte a 
nyolc év szocialista kormányzás alatt, hogy rendre mind lesöpörték ezeket a 
javaslatokat – most hasonló helyzetben érezzük magunkat mi is, mint ön 
akkor, és sajnos ezt a rossz hagyományt ezáltal így folytatta. A költségvetésről 
ennyit.  

Itt megjegyezném, hogy azért tényleg azt gondolom, hogy ezeket az 
agráriumot érintő javaslatokat, ezeknek a megvalósulását énszerintem sokkal 
inkább szeretnék az emberek, mint mondjuk a kormánypropagandát, név 
szerint a Sorosozást, a Brüsszelezést, a migránsozást óriásplakátokon látni. 
Ennyi a politikai, és most itt befejezem.  

És akkor viszont megragadnám az alkalmat, hogy a 
Pénzügyminisztérium részéről is van itt képviselő. Már több mint fél éve 
jeleztük itt a bizottságban, és az elnök úr is egyetértett ezzel, hogy a szőlő-, 
bor-, pálinkaágazatban a neta adó alá került a magyar hungarikum, a pálinka, 
legalábbis a kereskedelmi főzdékben főzött pálinka, és úgy tudom, az elnök úr 
már tett arra kísérletet, hogy összehívjon egy albizottsági ülést, amely 
albizottságnak magam is tagja vagyok, és nagyon várom, mert ez eléggé 
húsbavágó kérdés.  

Információim szerint nem volt alkalmas az időpont a 
Pénzügyminisztérium egyetlenegy képviselőjének sem, hogy tiszteletét tegye 
ezen a bizottsági ülésen, úgyhogy én most ragadnám meg az alkalmat, és 
kérem önöket, hogy jelezzék a kollégáknak, hogy nagy szeretettel várjuk 
önöket ide az asztalhoz. Az Agrárminisztérium, úgy gondolom, partner ebben 
a kérdésben, itt EU-s előírások vannak, pénzügyminisztériumi előírások 
vannak, amelyek miatt ezt a jogszabályt – amely szégyenteljes egyébként – 
meg kellett hozni. Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen szükség van egy 
párbeszédre a Pénzügyminisztériummal, úgyhogy nagy szeretettel és nagy 
tisztelettel várjuk az önök képviselőjét, és egyben biztatom az elnök urat, hogy 
ne adja fel ezt a küzdelmet, és bár arról volt szó, hogy az EU-s választások 
után lesz erre mód és lehetőség, most már két ülés is volt, és mégsem került ez 
napirendre. Úgyhogy bízom benne, hogy ez hamarosan meg fog történni. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Igen, akkor röviden egy kétirányú reflexiót hadd mondjak! Az 

egyik a költségvetésről vallott felfogásunk. Ketten vagyunk itt olyanok, akik 
1998 óta képviselők vagyunk – Czerván Györgyre utalok –, és együtt voltunk 
nyolc évig ellenzékben is. Mi tudomásul vettük azt, hogy nem mi irányítjuk a 
költségvetés filozófiáját, és az indítványainkat nem fogadják be, döntő 
mértékben ez akkor is így volt. Mi azonban másra használtuk az egyes 
indítványainkat akár módosítás tekintetében a költségvetésnél, akár pedig az 
egyes nyílt törvényjavaslatainkat, amiket benyújtottunk, hogy meg szerettük 
volna mutatni a társadalomnak, hogy mi hogy képzeljük, mi mit csinálnánk, 
ha kormányon lennénk, és mondhatnám azt, hogy még 2006-ban nem kapott 
többséget az az álláspont, amit 2002 és 2006 között képviseltünk, mert 
elvesztettük a 2006-os választást is, de 2010-re ez megváltozott, a társadalom 
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úgy látta, hogy azok az erőfeszítések, amelyeket megindítottunk egy-egy 
módosító indítvánnyal, egy-egy határozati javaslattal, és annak utána hírét 
vittük – iszonyú nehéz munka ez, ezt önök is tapasztalhatják azért – a 
közvélekedés felé, hogy miért gondoljuk, hogy ez így jó lenne, és a társadalom 
reflexiója a választásoknál dől el, hogy azzal egyetért, vagy nem ért egyet, nem 
ott, hogy elfogadjuk, vagy nem fogadjuk el azt a módosító indítványt. Még 
lehetne apró siker is ellenzéki indítvány elfogadása, nekem volt ilyen, én egy 
olyan törvényt módosítottam, a Ptk.-t, amelyre azt mondták, hogy az egy szent 
tehén, ahhoz nem lehet hozzányúlni, de feltártam egy olyan problémát egy 
biztosítási ügylet kapcsán, amire azt mondták, hogy ezt tényleg módosítani 
kell. Komoly segítségeim voltak ebben. De a filozófiáját próbáltuk 
megmutatni, hogy mi mit gondolunk a társadalomról, és nem úgy gondoljuk, 
hogy ez azon múlik, hogy ez most el lett fogadva, vagy nem lett elfogadva, 
hanem hogy mit képviselünk, és azt elfogadja-e a társadalom, majd a 
következő választásnál kapjuk vissza az igazi reflexiót, hogy tényleg így 
gondolja-e a társadalom.  

Úgyhogy végül is nem aggasztott bennünket, hogy azok az indítványok 
nem kerültek elfogadásra, hanem azt néztük, hogy az a gondolatunk, hogy 
tanyaprogram – azt 2008-2009-ben indítottuk meg Lezsák Sándorral, de 
soha nem engedték, hogy költségvetési forrást hozzátegyünk –, és 2010-ben 
azonnal az volt az első, hogy na, akkor most itt az ideje annak, amit 
mondtunk, hogy tanyaprogram, hogy kik a tanyán élők, fogalmilag definiálni, 
feltárni, mely megyékben van egyáltalán ilyen, kit tekintünk tanyán élőnek, 
aki a jelzőtáblán kívül lakik, vagy aki életvitelszerűen ott él, szóval ez egy 
bonyolult dolog. És akkor elindult egy folyamat, amelyben definiáltuk, és 
onnantól kezdve ők pályázhatnak a tanyaprogram nagyon-nagyon sok 
elemére, amelynél egész szép eredményeket látunk, és igényt is, nem véletlen 
az a közel 500 millió forintos bővítés a pályázat részére.  

Filozófiailag tehát egy picit mást gondolunk ezek szerint az egyes 
benyújtott indítványok sorsáról ellenzéki pozícióból. Ezt itt le is zárnám.  

A másik a neta kérdése. Itt van egy… Folyamatos egyébként a tárgyalás, 
nem is nálunk, hanem a PNT, a Pálinka Nemzeti Tanács részéről, és tisztázni 
kell, hogy bármilyennek nevezzük is, szégyenletesnek és egyébnek a neta 
kiterjesztését a pálinkára és a legalább hét gyógynövényt tartalmazó alkoholos 
italokra – mert azok is mentesek voltak –, az EU Bírósága hozott egy 
egyértelmű döntést, hogy nem lehet kivételt tenni semmilyen módon. Hiába 
nevezzük mi hungarikumnak vagy hétgyógynövényes italnak, ha alkohol, 
alkohol, és ha már mi bevezettük a netát, a népegészségügyi termékadót, azt 
homogenizálni kell minden termékre, amely alkoholt tartalmaz, és hogyha ezt 
nem tesszük meg, akkor azzal kivételezettséget okozunk, márpedig 
kivételezettséget a versenyszabályok szerint nem lehet okozni, ezért a válaszuk 
az volt, hogy egy közel 50 milliárdos büntetést kap Magyarország, vagy pedig 
az addig… Egyébként majdnem négy évig mentes volt ez a két termék, a 
pálinka és a hétgyógynövényes italok a netától, mert az alkoholos italokra már 
akkor mindegyikre bevezetésre került ez a terhelés, a neta, de a negyedik év 
után, ez után az uniós döntés után kikerülhetetlen lett, hogy az idei év 
januárjától ez a két termék is a neta adóval terhelt legyen.  

Egyébként az elemzés most folyik, hiszen akkor történt egy nagyon 
nagy betárazás, tavaly ősszel, amikor megtudták – olvasható volt 
jogszabályban, EU-döntés volt, tehát elég nagy híre volt –, úgy válaszoltak a 
kereskedő és az előállító cégek, hogy iszonyú mennyiséget betáraztak még a 
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netával nem terhelt alkoholos italokból, úgyhogy olyan március-áprilisig 
körülbelül még a nem netával terhelt termékek jöttek a piacra. Most van az az 
időszak, amikor már kifogytak ezek a készletek, és most kezdődik az igazi 
elemzés, hogy vajon a piac hogy reagálja le ezt az adóterhelést ennél a két 
terméknél. Magyarul: nagyon kevés még az a tapasztalati idő, amely 
rendelkezésre áll.  

Igazi egzakt megoldás egyébként nincsen erre a problémára – ha lenne, 
akkor azt már rég megoldottuk volna –, mert mindegyiknek van valami 
sántasága, vagy egy EU-jogszabállyal való szembemenetel, mert javaslatok 
vannak, vagy pedig egy kör érintettsége, amely valakiknek kedvez, de 
valakinek meg nem kedvez, és akinek nem kedvez, az nyilvánvalóan ellene fog 
majd érvelni az egyes, úgynevezett megoldási javaslatoknak. Körülbelül itt 
tartunk most ezzel az adómértékes terheléssel, és majd az egyebekben 
folytatom, ha ehhez a napirendi ponthoz nincs más – és elnézést, hogy egy 
szakmai területre lovagoltunk át! 

Maradjunk a költségvetésnél! Megkérdezem, hogy van-e bárkinek 
tudomása olyan módosító indítványról, amelyről dönteni szeretnénk, de itt 
nem került felolvasásra. (Magyar Zoltán nemet int.) Nincs ilyen. Akkor a vita 
ezen szakaszát javaslom lezárni. Aki egyetért ezzel, a vitaszakasz lezárásával, 
ezt kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú.  

Szokásunknak megfelelően jelentés benyújtását tervezzük az itt 
elhangzottakról – mint ahogy említettem, az itt elhangzottakról érthető 
módon. Kérdezem, hogy a jelentés elfogadásával és benyújtásával egyetért-e a 
bizottság. Aki ezzel egyetért, az szintén kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) 
Ez egyhangú. Szokásainknak megfelelően tehát benyújtásra kerül a jelentés, a 
ParLex rendszeren keresztül kerül majd technikailag benyújtásra.  

A 2. napirendi pont kapcsán, úgy tudom, nincs olyan döntés, amelyet 
még meg kellene hoznunk, úgyhogy ezt a 2. napirendi pontot, a költségvetés 
részletes vitáját lezárom. Köszönöm szépen a kormány képviseletét és a segítő 
munkatársak jelenlétét.  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Én is 

köszönöm szépen. (A napirendi ponthoz érkezett vendégek távoznak az 
ülésről.) 

Egyebek  

ELNÖK: A 3. napirendi pontra térnénk rá, ez az egyebek. Itt szeretnék 
visszatérni arra, hogy hétfőn délelőtt 9 óra 30-ra – szerintem már a bizottsági 
tagok megkapták a Szőlő-, bor-, pálinka albizottság ülésére… (Az elnök 
Horváth Zoltánnéval egyeztet.) Még nem? Húha! Még nem, de most már 
akkor tudnak róla, hogy hétfőn délelőtt 9 óra 30-ra tervezem összehívni a 
Szőlő-, bor-, pálinka albizottság ülését. Elég sok egyeztetést próbáltunk 
lefolytatni, hogy milyen témákat és mennyi idő alatt tudunk feldolgozni. Nincs 
benne az albizottsági ülés anyagában a neta, azt hozzáteszem, mert van egy 
elmaradt téma, a bormarketing tevékenységről szóló beszámoló a Magyar 
Turisztikai Ügynökség részéről, akik a múlt ülésünkre nem küldtek senki 
előadót, ezért újra kísérletet tettem rá, és most ígéretet kaptunk, hogy a 
területért felelős vezető, aki a bormarketinget és az új borarculati koncepciót 
építgeti a Magyar Turisztikai Ügynökségen belül, itt lesz. Egy nagyon fontos 
kérdés ez, mert erre az egész borásztársadalom kíváncsi, a HNT vezérkarán 
keresztül sok mindenki.  
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A 2. és a 3. napirendi pont pedig a jelenleg is zajló borpiaci 
beavatkozások, a zöldszüret és a borlepárlás meghirdetése a várható túlpiaci 
helyzet miatt, és ennek egyenes következménye a piaci helyzetkép teljes 
áttekintése, ezt kértem a HNT-től és a minisztérium munkatársaitól, valamint 
hogy adjanak képet az exportról és az importról, erre szokásosan meg szoktam 
őket kérni, hiszen meglepő módon nálunk túlpiaci állapotok vannak, tavaly 
gyakorlatilag nullára esett le az import, a lédigbor-import, csak palackos bort 
importáltunk, ez egy szenzációs jó év volt, mert annak előtte 450 ezer 
hektolitereket importáltunk évente – csak hogy éreztessem –, ez leesett 
nullára, és az idei évi információim alapján újra megindult a lédigbor-import, 
miközben itthon meg túltárazás van. Hogy ez a kettősség hogy is alakulhatott 
ki, erről szintén kértem egy elemzést a munkatársaktól.  

Ezt a három témát, a borpiaci beavatkozásokat, az export-importot és a 
bormarketing tevékenység koncepcióját szeretném megvitatni azon a hétfő 
délelőttön. (Az elnök Horváth Zoltánnéval egyeztet.) Köszönöm szépen.  

Még egy bejelentenivalóm van. Az idén újra – kétévente – 
megrendezésre kerül az OMÉK, és a régi tagok tudják, hogy ilyenkor egy 
kihelyezett ülést szoktunk tartani a nyitó napon, a megnyitó rendezvényen 
részt szoktunk venni. Igaz, pontos forgatókönyvet ma még nem látunk, de 
igyekszünk úgy szervezni, hogy a bizottságunk tagjai, akik jó lenne, ha részt 
vennének a bizottsági ülésen, egyben az OMÉK-ra, a nyitó rendezvényre is 
meghívást fognak kapni, és ott szokásunknak megfelelően szakmai programot 
tartunk. Ez esetben a termelői szervezetek beszámolóját a zöldség-gyümölcs 
ágazatról, az állattenyésztés állapotáról a Magyar Állattenyésztők Szövetségét 
részéről és a közös halászati politika hazai vonatkozásáról a Magyar 
Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet elnökét, tehát három nagyon 
erős szakmai szövetségi vezetőt kérünk meg, valamint az élelmiszer-gazdaság 
innovációját és versenyképességét segítő, ösztönző marketingeszközökről 
fogjuk megkérni az AMC-t, hogy tájékoztasson bennünket. Ezeket a 
programokat raktuk úgy össze, hogy ez talán beleférhet az ottani ülésezési és a 
rendezvényi keretek közé. (Magyar Zoltán: Időpontot tudunk?) Az OMÉK 
szeptember 26-án várható, úgy tudom, szeptember 26-a, úgyhogy akkor már 
itt leszünk a sűrűjében újra a parlamenti munkának (Czerván György: Nem 
biztos!), akkor már éppen a sűrűjéből kijövünk egy kicsit, de közel leszünk 
még a sűrűjéhez, mert egy nyitóülés után, ha jól tudom, újra szünetelteti az 
ülésezését a parlament az önkormányzati választásig, de a bizottságunk nem 
nagyja ki az OMÉK-et.  

Nekem nincs több bejelentenivalóm az egyebekben. (Dr. Steinmetz 
Ádám jelzésére:) Steinmetz Ádám képviselő úr! 

 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm. Nagyon örülök neki, 

hogy a Szőlő-, bor-, pálinka albizottság elnöke sokkal aktívabb, mint az 
Állattenyésztési albizottság elnöke a tekintetben, hogy sűrűbben vannak ilyen 
ülések, és nagyon örülök, hogy mind a bormarketing, mind az export-import, 
mind az aktuális zöldszüret téma lesz – illetve mindegyik érdekes és aktuális 
téma is. A kérdésem az, hogy mi az akadálya annak, hogy a már régóta a 
levegőben lévő kérdés, ez a neta-kérdés, a kereskedelmi pálinkafőzőket sújtó 
neta kérdése napirenden legyen, nem került most sem napirendre, miért nem 
tudjuk napirendre venni? Úgy tudom, hogy a Pálinka Nemzeti Tanács 
képviselő is nagyon várják már azt a pillanatot – egyébként rendre el szoktak 
jönni, és egyebekben hozzá is szoktak szólni az üléshez, ahol nem kerül 
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napirendre az ő ügyük. Én most egy kicsit azért az ő nevükben is szeretném 
idehozni a bizottság elé, hogy teremtsük meg ennek a lehetőségét, hogy 
hivatalosan el tudják mondani a véleményüket napirend szerint, és a 
Pénzügyminisztérium végre küldjön ide valakit, aki ezeket az anomáliákat fel 
tudja oldani. Mert azért – így visszacsatolva az elnök úrnak – én teljes 
mértékben megértem azt, hogy vannak előírások, EU-s előírások, a 
jogszabályoknak meg kell felelnünk, de attól még a magyar kormánynak van 
azért mozgástere, hogy azokat a nagymúltú és reményeink szerint nagyjövőjű 
pálinkafőzdéket ne nullázza le ez az új adófajta, és lehetőség szerint amiatt a 
hátrány miatt – mert most ezzel is, úgy gondolom, ha az egész 
pálinkatársadalmat nézzük, őket indokolatlan hátrány éri a magánfőzdékkel 
és a bérfőzdékkel összehasonlítva – valamilyen kompenzációt kapjanak, 
ebben a magyar kormánynak és a Pénzügyminisztériumnak van, és lehet is 
mozgástere. Itt meg tudnánk vitatni, hogy milyen megoldási javaslatok 
lehetnének, és szeretnénk választ kapni, hogy ezek érdemleges, jó javaslatok, 
vagy esetleg másban kellene gondolkodni. (Magyar Zoltán távozik az 
ülésről.) 

 
ELNÖK: Igen. Nem láttam értelmét, mert a tárgyalások folynak, és 

nincs olyan érdemi javaslat, amelyről egyáltalán vitatkozni lehetne. Magyarul: 
lenne egy ülés, amelyen elmondja a Pénzügyminisztérium, amit én nagyjából 
elmondtam, hogy ez a jogszabály megszületett, az EU-bírósági felhívás 
megszületett, a büntetés kiszabása megtörtént volna, ha nem egalizáljuk a 
törvény hatályát, és itt megállt volna a történet, mert nincs továbblépés, 
egyelőre senki nem tud javaslatot mondani, hogy hogyan lehetne például a 
kompenzálásról beszélni.  

A Pálinkafőzők Országos Szövetsége – ez az egyik legnagyobb 
egyesület, legnagyobb taglétszámmal rendelkező egyesület, mintegy 130 
taggal rendelkező egyesület – éves közgyűlése nemrégen volt, ott kilenc-tíz 
problémakör feltárásra került, nemcsak a neta, egyéb: eljárási rendek, 
bérfőzés, otthon főzés, több minden lábával kapcsolatosan. Izer Norbert 
államtitkár úrral egyeztettem, hogy ezt a feltárt, megoldani javasolt 
problémahalmazt a jegyzőkönyv alapján, a rögzítettek szerint eljuttatjuk 
hozzá, és erről kérünk majd egy tárgyalást, hogy ők hogyan látják, és ennek 
milyen lépései lehetnek. Benne van természetesen a neta kérdésköre is.  

Ha ez a problémahalmaz egyáltalán feldolgozásra kerül, én akkor látom 
értelmét, hogy erre választ kapjunk. Van javaslatunk kompenzációra is, a 
pálinkafőzdések ugyanis gyümölcsfelvásárlók, tehát akkor a mezőgazdasági 
oldaláról próbáljuk meg megkülönböztetni, de ez egy nagyon ingoványos 
terület, mert olyan területnek szeretnénk mezőgazdasági támogatást adni, 
amelynek a tevékenységi köre nem a mezőgazdasági ágazatba került 
besorolásra – csak hogy érzékeltessem a probléma egyik részét. És azt is 
jeleztem, hogy ha olyan triviális lenne a megoldás, a kompenzáció, s a többi, 
azt akkor már elvégeztük volna, de sajnos nem ilyen triviális a kompenzáció.  

Mint ahogy jeleztem, körülbelül április-májusig tartottak a tavaly 
betárazott készletek, tehát az igazi tapasztalás most jön majd, a nyári 
időszakban, hogy mi történt a fogyással, a fogyasztással, hogy ezt tudomásul 
vette a fogyasztói társadalom, és ugyanolyan mértékű az alkoholfogyás, 
történt-e kiváltása, elfordultak-e tőle, ettől a hungarikumtól, a pálinkától, 
drasztikusan leesett-e a forgalom, s a többi, s a többi. Egyébként ezek 
minimum fél évek szoktak lenni, mire egy ilyet érdemileg ki lehet majd 
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mutatni. Tehát az az adat is nagyon kellene, hogy lássuk, hogy egyáltalán 
tudunk-e beavatkozni, kell-e beavatkozni, vagy pedig a piac rendezte ezt a 
kérdéskört.  

(Dr. Steinmetz Ádám jelzésére:) Igen, megadom a szót. 
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Nagyon köszönöm, és nagyon 

röviden szólnék. Információim szerint az I. negyedévben 70 százalékkal esett 
vissza a kereskedelmi pálinkafőzdékben az előállítás, nyilván a tavalyi 
betárazásuk miatt is, ami elhangzott… 

 
ELNÖK: Erről van szó! 
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): …, hát persze, csak azért az én 

aggodalmam az, hogy ha most, az elkövetkező két hétben nem hívjuk össze ezt 
– és egyébként nem értek egyet azzal, hogy ennek az elnök úr nem látja 
értelmét, mert azt gondolom, hogy ha egy probléma van, arról beszélni kell, 
megoldást kell találni. Én értem, hogy folynak az egyeztetések a háttérben az 
ágazati szereplőkkel, de attól még akár nekünk is lehetne, vagy úgy érzem, 
meg kellene adni a lehetőséget, hogy becsatornázzunk olyan gondolatokat, 
amelyek tényleg a konstruktivitás jegyében és szakmai alapokon ezt elő tudják 
mozdítani. És szívből örülök, elnök úr, hogy látom önön, hogy ezt a problémát 
ön is problémának érzi, úgyhogy legyen partner abban, hogy ezt megoldjuk, 
mert úgy gondolom, hogy egy Szőlő-, bor-, pálinka albizottságnak feladata és 
kötelessége, hogy lépjen, és tegyen ennek az ügynek a megoldása érdekében. 
És ha ezt most, az elkövetkező két hétben nem tesszük meg, akkor legközelebb 
majd október végén lesz egyáltalán lehetőségünk arra tudomásom szerint, 
hogy összehívjunk egy ilyen megbeszélést.  

Úgyhogy én arra biztatom tényleg az elnök urat, és tudomásom szerint 
egyszer már megkérte a Pénzügyminisztérium szereplőit, hogy jöjjenek ide, 
akkor ők nem értek rá – énszerintem elfogadhatatlan, hogy állandóan ilyen 
kifogást találjanak –, és szeretném, hogyha ők is elmondanák, én magam is 
kíváncsi vagyok a Pénzügyminisztériumnak az álláspontjára, meg szerintem 
sokan mások is. Én azt gondolom, hogy ha minden ilyen megbeszélés csak egy 
picit hozzá tud segíteni ahhoz, hogy ez a probléma megoldódjon – mert az 
kétségtelen, hogy van egy probléma –, akkor jó úton járunk. Bocsánat, lehet, 
hogy hosszabb voltam a kelleténél! 

 
ELNÖK: Jó, értettem. Az a drasztikus fogyás – a válaszból is kiderült – 

azért következett be, és arról nem beszélnek, hogy mekkora növekmény volt 
tavaly szeptembertől decemberig a főzdéseknek a betárazás miatt. Aztán 
nyilvánvaló volt, hogy januártól márciusig senkinek nem kellett újfőzetű 
pálinka, mert a készletek magasak voltak. 

Igen, én is körülbelül azt az októberi időpontot látom, amikor a szüreti 
végző jelentést szoktuk megtárgyalni – Tokaj olyankor egy kicsit még 
szüretelget, de 90 százalékban már látjuk az az évi eredményt –, akkor látom 
reálisnak, hogy azt a 19-20 problémakört, amit jelzett az egyesület, és amiről a 
PNT folytatott tárgyalásokat, megbeszéljük, és az addig már eltelt öt-hat 
hónap a kereskedelemben már mutathat valami adatot, hogy mi is történt a 
pálinkafronton. (Dr. Steinmetz Ádám: Köszönöm.) 

További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Az 
egyebeket lezárom.  
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Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 22 perc)  

Czerván György  
a bizottság alelnöke 

 

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  
 


