
 

Ikt. sz.: MGB-41/7-2/2020. 
 

MGB-5/2020. sz. ülés 
(MGB-28/2018-2022. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának 
2020. június 16-án, kedden 15 óra 34 perckor 

az Országház Széll Kálmán termében (főemelet 64.) 
megtartott üléséről 



 2 

Tartalomjegyzék 

Napirendi javaslat  3 

Az ülés résztvevői  4 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirendi javaslat elfogadása  5 

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat (T/10710. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  5 

Egyebek  13 

Az ülés berekesztése  15 

 



 3 

 

Napirendi javaslat  

1. Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/10710. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)   
(Vitához kapcsolódó bizottság)  
Uniós napirendi pont! 

 
2. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke és  
Czerván György (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Győrffy Balázs (Fidesz), a bizottsága alelnöke  
Magyar Zoltán (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dankó Béla (Fidesz)  
Dr. Fazekas Sándor (Fidesz)  
Horváth István (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz)  
Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik)  
Csárdi Antal (LMP)  
Dr. Apáti István (független)  
 
 

A bizottság titkársága részéről 

Hatvani Szabolcs, a Fenntartható fejlődés bizottságának 
munkatársa  
 
 

Meghívottak 

Hozzászóló 

Bécsi József főosztályvezető (Pénzügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 34 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirendi javaslat 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 bizottságunk nyílt ülésén 
részt vesznek, és köszöntöm a Pénzügyminisztérium és az Agrárminisztérium 
képviselőit, akik majd az 1. napirendi pont tárgyalása során a tárca vagy a 
kormány álláspontját – hogy melyiket, kérem, majd jelezzék, amikor a vita 
azon szakaszához érünk – képviselik. A napirendtervezetet képviselőtársaim 
megkapták, ezért először azt kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a 
napirendtervezethez. (Senki nem jelentkezik.) Nincsen. Akkor szavazunk róla. 
Kérdezem, ki az, aki elfogadja a napirendtervezetet. Aki igen, az 
kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez egyhangú. Ezek szerint fogunk 
haladni. 

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat (T/10710. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Rátérünk az 1. napirendi pontra, amely a Magyarország 2021. évi 
központi költségvetéséről szóló T/10710. számú törvényjavaslat részletes 
vitájának lefolytatása és a törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványok 
megvitatása a házszabályi rendelkezések 44-45. §-a alapján. Szeretném 
tájékoztatni a bizottság tagjait, hogy amint az esetleg ismert már, a 
költségvetésnél tárgyalt témák bizottsági jelentésben való összefoglalása 
esetében nem a bizottság tagjai fogják ismertetni a többségi vagy a kisebbségi 
véleményt, hanem a Költségvetési bizottság előadója, a kisebbségi véleményt 
pedig a Költségvetési bizottság egyik tagja, és a házszabályi rendelkezések 
95. § (2) bekezdésének megfelelően az esetleges kisebbségi véleményeket 
függelékként kell majd csatolni a részletes vitáról szóló jelentéshez, ezért 
ezeket kérem a formanyomtatványon, aláírva, az ülést követően 
haladéktalanul eljuttatni a bizottság titkárságára. Ennek azért van jelentősége, 
mert az írásban foglalt esetleges kisebbségi véleményben csak olyan 
hangozhat el, ami bizottsági vitában elhangzott, tehát csak olyan kerülhet 
leírásra, ami bizottsági vitában elhangzott.  

Ezeknek a figyelembevételével nyitom meg a részletes vita első 
szakaszát, amelyben a házszabályi rendelkezés 44. § (1) bekezdése alapján a 
véleményünket lehet kifejteni a költségvetésitörvény-javaslatról. Kérdezem, 
hogy van-e ilyen vélemény kifejtésére igény. (Jelzésre:) Igen, Csárdi Antalnak 
adok szót.  

 
CSÁRDI ANTAL (LMP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A 

kormány által benyújtott 2021. évi költségvetés-tervezet sajnos a bosszú és a 
jövő felélésének a költségvetése, a bosszúé, mert ebben próbál elégtételt venni 
az önkormányzatokon a tavaly őszi választási vereségért, és a jövő feléléséé, 
mert jövőorientált, zöldfejlődés helyett káros és megalomán építkezésekre 
pazarolja közös erőforrásainkat. 

Az LMP meggyőződése, hogy nem folytathatjuk ott, ahol a járvány és a 
gazdasági válság kitörése előtt abbahagytuk. A 2021. évi költségvetésnek a 
zöldfordulatot és az újjáépítést kellene szolgálnia. Ehhez legelőször a szociális 
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válságot kellene megállítani, emelve a létfontosságú szociális juttatásokat és a 
közszolgálatban állók bérét. Másodsorban zöldfordulatra van szükség, 
erőforrásaink pazarlásának megállítása és válságálló, zöldmunkahelyek 
teremtése volna szükséges. Harmadsorban pedig a helyi önkormányzatok 
kifosztásának a megállítására, a lokális gazdaságok védelmére és a 
fejlesztésére volna szükség.  

Egy költségvetés azért költségvetés, mert megtervezzük az adott évre 
vonatkozó kiadásainkat és bevételeinket, és látjuk, hogy ez a költségvetés 
bizonytalan alapokon áll.  

Ugyanakkor a klímaváltozással együtt egyre kiszámíthatatlanabb a 
jövő, és a fenntartása a jelen életvitelünknek is megnehezedik. Így a 
költségvetés is hatályát fogja veszteni abban az értelmezésben, hogy azok a 
számok, amelyeket ma a költségvetés tartalmaz, azok – egészen óvatosan 
fogalmazok, amikor azt mondom, hogy – bizonytalanok.  

A jelenlegi költségvetés mezőgazdaságra vonatkozó része konzerválja a 
jelenlegi helyzeteket, ugyanakkor fenntartani nem fogja tudni. Továbbra is a 
földesurakat, az ipari gazdálkodást támogatja, és tart fent nekik kedvező 
környezetet. Nem számol azzal, hogy a biodiverzitás egyre csak csökken. Nem 
számol azzal, hogy a termőföld minősége egyre romlik, a vízmegtartó 
képessége egyre gyengébb. Nem számol a kistermelőkkel, a helyi 
kereskedelmen alapuló gazdaságokkal. Valójában nem számol semmivel se, 
ami egy fenntartható mezőgazdaság kialakításához vezetne.  

Kimaradtak belőle olyan fontos dolgok, mint a helyi és kistermelők 
kiemelt támogatása, a helyes, vízvisszatartáson alapuló vízgazdálkodás, a 
termőföldkímélő technológiák alkalmazásának előnyben részesítése.  

Tudom, hogy nem várhatom el egy olyan kormánytól, hogy támogassa 
ezeket a javaslatokat, amely szembemegy az Európai Unió stratégiájával, és 
csípőből elutasítja azokat a gazdálkodási formákat, azokat a lehetőségeket, 
amelyek egy olyan gazdálkodáshoz vezethetnének, amely kíméli a környezetet.  

Sajnos ez költségvetés inkább végrendelet, mintsem pénzügyi 
prognózis. Ezért a Lehet Más a Politika nem fogja támogatni a költségvetést. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lehettem volna felkészültebb is, és akkor 

idehoztam volna a 2020-as, a 2019-es és a ’18-as költségvetésről mondott 
ellenzéki vélekedést, amelyek szerkezetükben nagyban hasonlóak voltak ehhez 
– lehet, hogy némi árnyalatnyi eltérés volt bennünk –, de aztán az évek 
mentek előre, és azok a kritikák, azok a sötét jövőt látó kritikák, amelyeket az 
ellenzék megfogalmazott, azok egyszerűen nem teljesültek. A legutóbbi év, 
amely erősen rácáfolt az akkor vitatott költségvetésitörvény-javaslat kapcsán 
az akkori ellenzéki álláspontokra, éppen a 2019-es, ha jól tudjuk, a válság 
kitörése előtt még az első-második helyen voltunk folyamatosan a GDP-
növekedés és minden egyéb makrogazdasági mutató kapcsán. Ez az év rágós 
lesz mindenkinek, hogy mit tegyünk, nem véletlen, hogy a jövő évi 
költségvetés szerkezetének szellemiségét áthatja a jelenlegi, a vírusterjedésből 
adódó válsághelyzet és annak a kezelése.  

A többségi véleményt szeretném ismertetni, és amíg ezt megteszem, 
addig Czerván György alelnök úrnak adom át az ülés vezetését.  
 

(Az ülés vezetését Czerván György, a bizottság alelnöke veszi át.) 
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CZERVÁN GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Az ülés vezetését átveszem, köszöntök mindenkit, és megadom a szót 
Font Sándornak. 

 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Az elmúlt években a mezőgazdasági 

költségvetés véleményünk szerint megfelelő, folyamatos stabilitást mutatott. 
Ennyi idő távlatából talán már megfogalmazhatjuk úgy is, hogy az elmúlt évek 
hagyományainak megfelelően ez a stabilitás 2021-ben is folytatódni fog. 

Annak ellenére fog folytatódni, hogy – amint azt mindannyian 
érzékelhetjük – a 2021-es költségvetés alapvetően a koronavírus-járvány 
elleni védekezésről, a járvány által nehéz helyzetbe került gazdaság 
újraindításáról kell hogy szóljon, és ez érvényes a mezőgazdaság területére is. 

Ezekben az időkben különösen fontos, hogy a mezőgazdaság az ország 
gazdasági teljesítményének egy jelentős részét legyen képes biztosítani.  

Amint azt láthatjuk, a 2021. évi költségvetés szerkezetében változások 
történtek az eddigiekhez képest, így a Nemzeti agrártámogatások, valamint az 
Öntözésfejlesztés alcím a XLVII. fejezet Gazdaságvédelmi Alap alá került, 
amely a gazdaság védelmével és újraindításával kapcsolatos programok 
folytatására, kiemelt fejlesztésekre, beruházásokra, továbbá a foglalkoztatás 
elősegítésével kapcsolatos intézkedésekre teremti meg a szükséges fedezetet. 

Láthatjuk továbbá, hogy új címrend került kialakításra, amelynek 
következtében több, az Agrárminisztérium fejezetben korábban önálló 
előirányzat összevonásra került, és egy közös név alatt új jogcímcsoportokat 
alkotnak. 

2021-ben agrár- és vidékfejlesztési támogatásokra 782 milliárd 
91,2 millió forint kerülhet kifizetésre, amelyből tisztán hazai költségvetésből 
finanszírozott nemzeti támogatásokra 94 milliárd 49,8 millió forint, uniós 
társfinanszírozással működő piaci támogatásokra 29 milliárd 570,2 millió 
forint, tisztán uniós finanszírozású közvetlen támogatásokra 
455 milliárd 271,2 millió forint, az uniós társfinanszírozással működő 
Vidékfejlesztési Program és a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 
működésére 203 milliárd 200 millió forint fordítható. 

A Nemzeti agrártámogatások alcímre a 2021. évi költségvetési 
javaslatban 78 milliárd 475 millió forint került beállításra, amely magában 
foglalja a korábbi Nemzeti agrártámogatások előirányzat mellett a 
Tanyafejlesztési Program, a Zártkerti Program, valamint az állattenyésztés 
támogatása előirányzatot is. 

A saját erőből nyújtott nemzeti támogatások, mint ahogyan az elmúlt 
években is, lehetővé teszik, hogy az agrártárca továbbra is kiemelt figyelmet 
fordítson a közvetlen uniós forrásokból nem részesülő baromfi- és 
sertéságazatra, valamint a termelőket közvetlenül segítő állatjóléti 
támogatások is tovább folytatódhatnak. 

Fontos, hogy az agrárium és a környezetvédelem céljaira rendelkezésre 
álló források meghaladják az előző évieket, 3 milliárd 695,9 millió forinttal 
növekedett a felhasználható keret a 2020. évi költségvetési keretszámhoz 
képest. Amint láthatjuk, ez növekedés, mely a jelenlegi helyzet tükrében 
különösen értékelendő. 

Azt is láthatjuk, a 2021. évi költségvetés-tervezet a korábbi évekhez, de 
leginkább a 2010 előtti költségvetésekhez viszonyítva jelentős 
többletforrásokat biztosít a magyar mezőgazdaság szereplői részére, és 
továbbra is stabilitást tud nyújtani az ágazat számára. 
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Megállapíthatjuk tehát, hogy költségvetési oldalról minden, a további, 
jó működéshez szükséges forrás rendelkezésre áll, a költségvetés és 
törvényjavaslat összes fejezete hasonlóan pozitív képet mutat, így azt a 
magunk részéről támogatni fogjuk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az ülés vezetését visszaadom az elnök 

úrnak.  
 

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Kérdezem, hogy van-e további hozzászólás a vita első szakaszában. (Senki 
nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor kérdezem, hogy egyetértünk-e 
azzal, hogy a törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § 
(1) bekezdésében foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze ezt! 
(Szavazás.) Ez egyhangú. Ezennel az első vitaszakaszt lezárom. 

Rátérünk a második vitaszakaszra, ebben képviselőtársaimmal az 
egyéni képviselők által benyújtott módosító indítványokat fogjuk 
megtárgyalni, különösen azokat, amelyeket közvetlenül a bizottságunkhoz 
címeztek. Munkatársaink a bizottság részéről kigyűjtötték ezeket, hét ilyen 
javaslatot és a hét módosító indítványhoz kapcsolódó indítványt jelöltek meg. 
Mindig jelezni fogom azt, amikor kapcsolódó társa, lába is van az 
indítványnak, nem mindegyiknél van így, de a döntő többségénél így van. A 
háttéranyag sorszámai szerint fogunk menni, azon háttéranyagról van szó, 
amely a Mezőgazdasági bizottság ülésére készült.  

Ebben nekem – és remélem, a Pénzügyminisztérium munkatársainak 
is – a 271. sorszámú indítvány az első, amely Z. Kárpát Dániel és Magyar 
Zoltán jobbikos képviselők indítványa, és amely kapcsolódik az 1391. 
indítványhoz. Itt először a kormány vagy a tárca álláspontját kérdezem, erre 
nézve kérnék szépen majd a főosztályvezető úrtól egy jelzést. Megadom a szót 
a Pénzügyminisztérium képviselőjének.  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Bécsi József vagyok a Pénzügyminisztérium részéről, és a 
kormány álláspontját fogom mondani, minthogy a kormány nevében a 
pénzügyminiszter volt ennek a törvényjavaslatnak az előterjesztője. A 
Mezőgazdasági bizottsághoz benyújtott 271. számú indítványt nem támogatja, 
nem javasolja támogatni a kormány.  

 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Igen, Magyar Zoltán 

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

Nem kívánom megismételni az általános vitát, de arra azért szeretnék választ 
kapni, ha van rá mód, hogy mi indokolja ezt az újabb logikát a 
költségvetésben, hogy olyan sorok, amelyek korábban léteztek, most egy-egy 
nagyobb rész alá kerültek beolvasztásra, és így nagyon megnehezült nekünk, 
ellenzéki képviselőknek a dolga, hiszen az indoklásból csak egy félmondatból 
derül ki, hogy egy-egy tevékenységet, egy-egy területet továbbra is hajlandó 
esetleg támogatni a kormány, de mivel annak külön sora már nincs, így sem a 
konkrét összeget, sem az összegen belül annak az elosztási módját nem 
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láthatjuk, és így a korábban meglévő minimális garanciák sem állnak 
rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy ezek a források valóban oda kerülnek, 
amire a költségvetésben eredendően szántuk. Ez is egy ilyen példa, és még a 
következő módosító indítványok között is lesz néhány ilyen. Érdekelne, hogy 
ennek az új módszernek mi az oka, és miért kellett megváltoztatni a korábbi 
elveket. Köszönöm.  

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

nincs, akkor a Pénzügyminisztérium képviselőjének adok szót. 
 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Válaszolva a kérdésre, hogy mi indokolta ezt az összevonást: 
ezt az áttekinthetőség és az egyszerűsítés indokolta. A költségvetési törvény I. 
melléklete, amely az elmúlt időszakban meglehetős részletezettséggel 
tartalmazta ezeket az előirányzatokat, hosszú évek alatt kialakult, nagyon sok 
esetben megszokásból, rutinból továbbvitt sorokat jelentett. A jelenlegi 
gazdasági válság és az annak elhárításához szükséges intézkedés egy olyan 
friss startot jelentett, amely egy friss, új szemlélettel újra áttekintve szerintünk 
épp ellenkezőleg, a kérdésben felvetettekkel szemben sokkal átláthatóbban, 
sokkal logikusabban és sokkal jobban követhetően tartalmazza ezeket a 
sorokat. Példaként hozom a XII. fejezetet, amely az Agrárminisztérium 
fejezete, ott azok a sorok, azok a korábban meglévő előirányzatok kerültek 
egymás alá vagy egymással összevonásra és egymás alá rendezésre, amelyek 
azonos vagy nagyon hasonló célt szolgáltak. 

Felhívnám a figyelmet az úgynevezett fejezeti indoklásokra, amelyek 
szövegesen és táblázatos formában is nagyon részletesen, túlzás nélkül több 
tucat oldalon keresztül kifejtik mindezeket az új, összevont sorokat. Ennek a 
részletes indoklásnak a hossza, illetve a részletezettsége nem csökkent a 
korábbihoz képest, egyszerűen az I. mellékletben lévő korábbi, nagyon kis 
összegű, nagyon sok esetben az eredeti célját már nehezen követő sorokat 
most sokkal jobban, szerintünk sokkal logikusabban és sokkal inkább célhoz 
kötötten tartalmazzák. Ez egyúttal megteremti azt is, hogy ezeknek a soroknak 
a céljaihoz rendelt összegek koncentráltan, sokkal hatékonyabban legyenek 
felhasználhatók.  

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

Amennyiben nincs, akkor szavazzunk róla! Kérdezem, hogy ki az, aki 
támogatja az imént vitatott indítványt. Aki igen, az kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) 4, ez kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  

A következő indítvány a 282. sorszámú indítvány, amely kapcsolódik az 
1053. indítványhoz, Steinmetz Ádám indítványa. Mi a kormány álláspontja?  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): A kormány 

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

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 4, kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja. 

A 283. indítvány következik, amely kapcsolódik a 944. indítványhoz, 
Farkas Gergely indítványa. Mi a kormány álláspontja? 
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BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): A kormány 
nem támogatja.  

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

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 4, kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja. 

A 284. sorszámú indítvány következik, amelynek nincs kapcsolódó 
lába, ez Fülöp Erik képviselőtársunk indítványa. Mi a kormány álláspontja? 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): A kormány 

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

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4, kisebbség, bizottságunk 
nem támogatja. 

A 286. indítvány, amelynek szintén nincsen kapcsolódó lába, Fülöp 
Erik indítványa. Mi a kormány álláspontja? 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): A kormány 

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

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 4, ez 
kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  

A 289. indítvány, amelynek az 1372. indítvány a társa kapcsolódó 
indítványként, Z. Kárpát Dániel és Magyar Zoltán indítványa. Mi a kormány 
álláspontja?  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): A kormány 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nekem van egy kérdésem a benyújtókhoz. Jól látom, hogy 

plusz 8 milliárd forintot gondolnak még adni az „Igyál tejet!” programhoz?  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Igen. (Dr. Steinmetz 

Ádám: Most az elnök úr rám nézett, de nem én adtam be.) 
 
ELNÖK: Jó. (Jelzésre:) Steinmetz Ádámnak adok szót. 
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm. Az elnök úr rám nézett, 

de nem én vagyok az indítvány előterjesztője.  
 
ELNÖK: Igen, bocsánat! 
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Ettől függetlenül indokolást kérnék 

ezzel kapcsolatban, tekintettel arra, hogy lehet, hogy az összegen most 
fennakadt az elnök úr szeme, ez valóban egy súlyos tétel, ettől függetlenül azt 
gondolom, szerintem egyetértünk abban, hogy ez egyrészt egy jó program, 
amelyet tovább kell vinni, ki kell bővíteni, és a tejtermékek fogyasztását 
népszerűsíteni kell, különösen a fiatalok körében. Ez az egészséges 
életmódhoz egyértelműen hozzá tud járulni, és ez egyébként indirekt módon 
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vagy akár direkt módon is csökkentheti az egészségügyre fordított kiadásokat 
is. Úgyhogy ugyan nem én vagyok az előterjesztő, de ezért is kíváncsi lennék a 
kormány álláspontjára, hogy miért nem támogatja ezt a javaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Tudom, hogy jó program, mi találtuk ki a 

gyümölcsprogrammal párhuzamosan, erre büszkék is vagyunk, de nem 
tudom, hogy önök, képviselőtársaim, voltak-e már iskolában, ahol az „Igyál 
tejet!” program keretében kiosztják a tejitalt. Először is van egy létszám, egy 
gyermeklétszám, pontosan tudjuk, hogy mennyien járnak iskolába, és főleg a 
kezdeti időszakokban sajnálatos módon egész komoly pazarlás történt, 
egyszerűen eldobálták az ingyen kiosztott kétdecis, zárt flakonos tejet, mire 
aztán sikerült rendezni egy viszonylagos kulturálódási metóduson keresztül, 
hogy ezt hogy kell csinálni, hogy felesleget azért ne vigyünk oda, ne dobáljuk 
ki, aki nem kéri, annak ne adjunk, s a többi, s a többi. Én ezt lejártam, tehát 
direkt elmentünk iskolákba megnézni, mert ez egy szakmai kérdés. Az 
előzőeknél értettem az irányultsági kérdéseket, de ez egy olyan kérdés, 
amelynél tényleg földön járó emberként esetleg láthatja, aki volt iskolában egy 
ilyen akció keretében, amikor az „Igyál tejet!” program támogatásával tejet 
osztunk, hogy ennek vannak mérőszámai, meg bejáratott rendszere van. Egy 
ilyen mértékű ugrásszerűséget nem tudom, hogy lehet-e ebben okozni.  

A kormány képviselőjének adok szót.  
 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. A költségvetésitörvény-javaslat kialakítása természetesen a 
szaktárcával egyeztetve történt. Több mint 4 milliárd forintot tartalmaz a 
költségvetési törvény tervezete az Iskolatej-programra, az teljes mértékben 
elegendőnek látszik, és figyelembe vettünk minden olyan felhasználói és 
fogyasztói igényt, szokást, amely ehhez kapcsolódik. További 
forrásbiztosításra ezen az előirányzaton nincsen szükség.  

A negatív lábával kapcsolatban pedig megemlíteném, hogy egy olyan 
gazdaságfejlesztési célú előirányzattól venne el forrást, amelynek a 
felhasználása nemzetközi megállapodáson alapuló szerződéses kötelezettség 
alapján történik, és ezt lehetetlenítené el a csökkentés. Tehát sem a növelő, 
sem a csökkentő lábával nem tudunk egyetérteni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Magyar Zoltán alelnök úrnak adok 

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

Egyrészt az „Igyál tejet!” program egyáltalán nem vonatkozik minden oktatási 
intézményre, tehát mi azt javasoltuk, hogy ez legyen kiszélesítve 
korosztályban is, vonatkozzon az óvodákra is. Illetve pontosan az a probléma, 
hogy én is tapasztaltam a pazarlást, és ennek sokszor az az oka, hogy a 
gyerekek elszoktak a tejivástól, vagy egész egyszerűen nem szeretik a tejet, és 
pont ezért próbálkoznánk bővíteni egyfajta ivójoghurt irányba, amelynek akár 
a hazai gyümölcsökkel történő ízesítése által egy sokkal szélesebb 
gyermekréteg számára válna kedvelhető itallá, és ez viszont már megkívánja a 
többlettámogatást. Tehát mind a program korosztálybeli növelése, szélesítése, 
mind pedig a változatosabbá tétele indokolja azt, hogy ezt így szeretnénk 
bővíteni.  
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A módosító indítványunk másik lábára meg most érdemben azért olyan 
sokat nem akarok reagálni, most nem akarom megnyitni azt a vitát, amelyet 
már oly sokszor megnyitottunk az Országgyűlésben, hogy vajon mi értelme 
van a Budapest–Belgrád vasútvonalnak, és kik lesznek annak a valódi 
haszonélvezői, mind az építésének, mind pedig utána az üzemeltetésének. 
Ebben is nyilvánvalóan egészen más álláspontot képviselünk, mint a kormány.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e további kérdés, 

észrevétel. (Jelzésre:) Fazekas Sándor miniszter úr! 
 
DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): (Hangosítás nélkül:) Köszönöm. 

Csak nagyon röviden szólnék – nem tudom, mit kell benyomnom ahhoz, hogy 
szóljon a hang. (Közbeszólások.)  

 
ELNÖK: Jobb oldalon alul. 
 
DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): (Hangosítással:) Igen, itt van, 

köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Én mindenképpen egy jó 
szándékú kezdeményezésnek tartom azt, hogy akár az „Igyál tejet!” program, 
akár más ilyen jellegű programok pluszforráshoz jussanak, de szerintem 
érdemes ezt alaposabban szemügyre venni, ugyanis teljesen egyetértek azzal, 
hogy a gyermekek fogyasztói szokásaihoz alkalmazkodni kell, illetve bizonyos 
mértékig azokat lehet változtatni is az ilyen programokon keresztül. 
Kétségtelen, hogy ebben a rendszerben azért jelentős pazarlás volt a korábbi 
években, aztán sikerült megoldani azt, hogy, mondjuk, gyümölcslevek 
kerüljenek a programba. Én azt javaslom, hogy esetleg be lehetne kérni erről 
egy jelentést, amit a bizottság tagjai megkapnának, és így akkor bővebb 
információhoz jutnánk arról, hogy most hogy áll ez a program. Nekem 
meggyőződésem, hogy ez a forrás elég, és én úgy emlékszem, hogy az 
intézmények jelentkezhetnek ebbe a programba – nem vagyok egészen biztos 
benne, hogy ez így van –, tehát aki most nincs benne, az nyilván nem kívánt 
részesedni ebből a programból. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Rendben van, akkor a bizottsági munkatárs és az 

Agrárminisztérium képviselőinek a figyelmét szeretném felhívni, hogy 
kérnénk szépen az utóbbi 5-8 évre – vagy amilyen távlatig visszanyúlnak ezzel 
– az „Igyál tejet!” programmal kapcsolatos összegző jelentést a bizottságunk 
részére eljuttatni a nyár folyamán, mert tartok tőle, hogy ez az utolsó 
bizottsági ülésünk, tehát bizonyára csak ősszel fogunk érdemben ülésezni. 
Kérem szépen akkor ezt a minisztérium felé hivatalos kezdeményezésnek 
venni.  

(Jelzésre:) Czerván György államtitkár úr! 
 
CZERVÁN GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Csak nagyon 

röviden szólnék. Az általános vitában is elmondtam, és itt is el szeretném 
mondani, hogy az Iskolatej-program, ugyanúgy, mint az Iskolagyümölcs-
program, folyamatosan bővül – itt egy uniós társfinanszírozású programról 
beszélünk, tehát van egy uniós lába is ennek a dolognak –, és a ’19/20. 
tanévben 2678 oktatási intézmény 435 218 tanulója vette igénybe ezt a jellegű 
támogatást. Nincs meg, hogy ez 2010-ben hány főt érintett, de az megvan, 
hogy a kilencszeresére nőtt mind az Iskolatej-program forrásainak az összege, 
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mind az Iskolagyümölcs-program forrásainak az összege, tehát egy 
folyamatosan bővülő programról van szó. Köszönöm.  

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

nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor szavazásra kerül sor a 289. 
indítvány és a kapcsolódó indítvány tekintetében. Kérdezem, hogy ki az, aki 
támogatja az indítványt. (Szavazás.) 4, ez kisebbség, bizottságunk nem 
támogatja.  

Az 1326. indítvány következik, Z. Kárpát Dániel és Magyar Zoltán 
indítványa. Mi a kormány álláspontja? 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): A kormány 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: Elnézést, nem mondtam be, de utólag csatolom, hogy ehhez az 

indítványhoz kapcsolódik az 1390. indítvány. Van-e kérdés, észrevétel? (Senki 
nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? 
(Szavazás.) 4 igen, ez kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  

Én nem látok olyan további indítványt, amelyről a bizottságunknak 
tárgyalnia kellene, ezért a részletes vita lezárásáról kérdezem meg a bizottság 
tagjait. Ki az, aki egyetért azzal, hogy lezárjuk a részletes vitát? Aki igen, az 
kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez többség, a döntést meghozta a 
bizottságunk. 

Akkor kérdezem, hogy a bevezetőmben ismertetett elvek alapján ki az, 
aki egyetért azzal, hogy fogadjunk el jelentést, természetesen belefoglalva az 
itt elhangzottakat, illetve azzal a feltétellel, amit ismertettem, hogy hogyan 
kell a kisebbségi véleményt eljuttatni a bizottságunk titkárságához. Kérem, 
hogy döntsünk a jelentés elfogadásáról. Aki igennel szavaz, az kézfeltartással 
jelezze ezt! (Szavazás.) Igen, elfogadtuk.  

Az 1. napirendi pontot, ha jól látom, itt lezárhatom, nincs további olyan 
kérdés, amelyben döntenünk kellene az 1. napirendi pont keretében. 
Köszönöm a minisztériumok képviselőinek a jelenlétet az 1. napirendi 
pontnál. (A napirendi ponthoz érkezett vendégek távoznak az ülésről.) 

Egyebek 

A 2. napirendi pont mindösszesen az egyebek. Ennek keretében 
szeretném jelezni a bizottság tagjainak, hogy a mai napon kezdeményeztem, 
hogy június 25-én, csütörtökön 10 órakor kerüljön sor a Szőlő-, bor-, pálinka 
albizottság ülésére. 

Ugyanakkor tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy Lázár Jánostól, a 
Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. tulajdonosi jogok gyakorlásával 
megbízott kormánybiztos úrtól, bizottságunk volt tagjától kaptunk egy 
meghívást az őszi ülésszak valamelyik időpontjára, hogy újra átnézzük a 
legutóbbi látogatásunk óta eltelt időszak beruházásait, és a jövőbeni 
elképzeléseikről is szeretnék tájékoztatni a bizottságunkat. Igenlő választ 
adtam időpont megjelölése nélkül. Nyilvánvalóan az őszi ülésszak megkezdése 
és a kialakult ülésezési rend függvényében tudom majd pontosítani az 
időpontot a kormánybiztos úr kérésének megfelelően.  

Van-e bármilyen kérdésük, észrevételük a bizottság tagjainak? 
(Jelzésre:) Apáti István jelentkezett.  
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DR. APÁTI ISTVÁN (független): (Hangosítás nélkül:) Egy bizottsági 
ülésnek… 

 
ELNÖK: Jobbra alul van a billentyű! 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (független): (Hangosítással:) Köszönöm. Lázár 

János meghívása egy plusz napirendi pontot egy adott bizottsági ülésen, vagy 
egy kihelyezett bizottsági ülést jelentene? 

 
ELNÖK: Mármint hogy Lázár János hívott meg bennünket, és akkor a 

kihelyezett bizottsági ülés egy rendes bizottsági ülésnek számít; ott majd 
eldöntjük, hogy van-e olyan kérdés, amelyben csak az a napirendi pont, hogy a 
Mezőhegyesi Ménesbirtokon a látogatást megtegyük, és az azzal kapcsolatos 
információkat és a tájékoztatást megkapjuk, vagy pedig döntenünk kell 
valamiről, mert éppen egy olyan szakaszban vagyunk, amikor rendes 
napirendi pontot, tehát a parlamenti üléshez kapcsolódó napirendi pontot is 
megtárgyalunk. Ez akkor fog eldőlni, amikor ezt látni fogjuk. 

 
DR. APÁTI ISTVÁN (független): Világos. 
 
ELNÖK: Nem jellemző, de volt már ilyen, amikor éles napirendi pontot 

kellett kihelyezett bizottsági ülésen megtárgyalni.  
 
DR. APÁTI ISTVÁN (független): Köszönöm.  
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Steinmetz Ádám! 
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Bár 

minden kívánságom így teljesüljön! Az egyebekben szerettem volna kérni az 
elnök urat mint egyben a Szőlő-, bor-, pálinka albizottság elnökét is, hogy még 
ebben az ülésszakban hívjon össze egy ülést, amelyen a zöldszürettel, a 
lepárlással, a felvásárlással kapcsolatos előrejelzésekről kaphatunk majd 
tájékoztatást – már elég sok gazdát érdekel ez –, úgyhogy örülök, hogy ez meg 
fog történni.  

Megragadom az alkalmat, hogy a másik kérdésemet is szóba hozzam 
itt, és az Állattenyésztési albizottság újdonsült elnökéhez, Horváth István 
képviselőtársamhoz fordulok, akinek ezúton is gratulálok a kinevezéséhez. 
Remélem, hogy a képviselő úr is össze fogja hívni ezt az albizottságot akár 25-
ére, akár egy másik napra. Konkrétan azt szeretném megtudni, hogy a 
koronavírus-járvány okozta válsághelyzet hogyan érinti az ágazatot, az 
exportra termelő gazdaságokat, illetve hogy milyen hatással van ez a gazdasági 
válság a magyarországi húsfogyasztásra – hogy csak egy pár kérdést említsek, 
de számos felmerül. Örülnék, hogyha így hat év után – talán hat év, de lehet, 
hogy még több is, mióta nem volt az Állattenyésztési albizottság összehívva – 
ez megtörténne még ezen az ülésszakon, nagyon bízom benne, hogy így lesz, 
és egyben kérem, hogy ezt tegyük meg kormányzati képviselettel, hogy 
válaszokat kaphassunk attól, aki a kormányzat részéről kompetens, és választ 
fog tudni adni a kérdéseinkre. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Az albizottsági ülést éppen az ön által is, általad is említett, 

várhatóan megjelenő, a krízisbeavatkozásról szóló – amely nemcsak 
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zöldszüretet, hanem lepárlást is jelent – rendelet megjelenésének közelsége 
miatt is datáltam erre az időpontra. Egyben tájékoztatást szeretnék kérni a 
tavalyi év lezárásáról és az idei év első öt hónapjáról, vagy amely időszakot 
látni lehet a borexport-import és készletfogyás tekintetében, de az úgynevezett 
krízisbeavatkozási pontok kapcsán arra kértem a minisztériumot, hogy a 
francia, az olasz, a spanyol elképzeléseket is ismertessék – ugyanis most ők is 
részt vesznek az Unió által engedélyezett krízisbeavatkozásban –, hogy ott 
milyen paraméterekkel, milyen feltételekkel hirdették meg ezt; ez valószínűleg 
nagyban befolyásolni fogja az alapborok és az alapszőlők árát. Valamint azt 
kértem, hogy a már a hegyközségekhez kiküldött bortörvényjavaslatról, amely 
egyeztetés alatt van, adjanak egy átfogó ismertetést a minisztérium részéről a 
megnyitás indoklásával, hogy miért vált szükségszerűvé, és hogy melyek azok 
a főbb jellemzői a törvényjavaslatnak, amelyek majd jellemzik ezt a 
benyújtandó törvényjavaslatot. Ezek lesznek a fő napirendi pontok.  

Az ülés berekesztése 

Ha további kérdés, észrevétel nincs az egyebekben (Senki nem 
jelentkezik.), akkor az egyebek napirendi pontot is lezárom, és az ülést 
berekesztem. Ezúton kívánok mindenkinek jó pihenést majd, ha július 3-án a 
zárószavazásokat megejtettük. Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 09 perc)  

Czerván György  
a bizottság alelnöke 

 

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  
 


