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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 31 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő tisztviselőket, 
köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését. 
Megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes.  

A munkatársak időben kiküldték a napirendtervezetet. Kérdezem, hogy kinek 
van ehhez kérdése, észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen. Akkor szavazzunk 
róla! Ki az, aki egyetért a napirendtervezettel? Aki igen, az kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, ez egyhangú, ezek szerint fogunk haladni. 

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi 
LXXI. törvény végrehajtásáról szóló T/17188. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Az 1. napirendi pontban a 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi 
törvényről, annak a részletes vitájáról fogunk tárgyalni, gyakorlatilag ez a zárszámadást 
jelenti.  

Fel szeretném hívni a figyelmet, hogy a tárgyalás sajátosságaira figyelemmel 
bizottsági előadó állítására nincs lehetőség, mivel a plenáris ülésen, a bizottsági 
jelentések vitája során a Költségvetési bizottság előadói fogják majd összefoglalni 
valamennyi bizottságtól a vitában elhangzott véleményeket.  

A házszabályi rendelkezés 92. § (5) bekezdésének megfelelően a részletes vitáról 
szóló jelentésről történő szavazás során kisebbségben maradt tagok véleményét 
függelékként kell majd csatolni a részletes vitáról szóló jelentéshez, amelyet a mai 
napon 15 óráig kérek eljuttatni a bizottság titkárságára. Az írásba foglalt bizottsági és 
kisebbségi vélemény csak olyan elemeket tartalmazhat, amelyek a bizottsági vitában 
bármely részről elhangzottak, így arra kérem képviselőtársaimat, hogy amit 
szeretnének majd írásban is megjelentetni, azt most, a részletes vita ezen szakaszában, 
élőszóban tegyék meg. 

Bizottságunkhoz képviselői módosító javaslat nem került benyújtásra, és 
bizottsági módosító javaslat benyújtására sem érkezett javaslat, ezért a részletes vitát 
egy szakaszban fogjuk tárgyalni. 

Megnyitom a részletes vitának ezt az első és egyetlen szakaszát, amely a 
házszabályi rendelkezés 44. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a törvényjavaslat 
érvényességét fogja majd vizsgálni. Köszöntöm a Pénzügyminisztérium képviseletében 
Bécsi József főosztályvezető urat és munkatársait, valamint az Agrárminisztérium 
képviselőit. Kérem, hogy nyilatkozzanak a törvényjavaslat Házszabály szerinti 
megfelelőségéről! 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Jó reggelt kívánok! 

Köszönöm szépen, elnök úr. A törvényjavaslat meglátásom szerint megfelel az 
Alaptörvény 36. cikkéből eredő tartalmi és formai követelményeknek, mely szerint a 
kormány az előírt határidőben az Országgyűlés elé terjesztette a költségvetési 
törvénnyel azonos szerkezetben. Átlátható módon és észszerű részletezettséggel 
tartalmazza az állami bevételeket és kiadásokat, illeszkedik a jogrendszer egységébe, 
hiszen törvényi szinten került előkészítésre, megfelel a nemzetközi jogból és az európai 
uniós jogból eredő kötelezettségeknek, azokkal összhangban van, nem sért ilyen 
kötelezettséget, valamint megfelel a jogalkotás szakmai követelményeinek, a 
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jogalkotásról és a jogszabályszerkesztésről szóló jogszabályoknak, előkészítése során az 
Igazságügyi Minisztériummal is egyeztetésre került, amely ezzel egyetértett. 

Kiegészítésül hozzátenném, hogy az Állami Számvevőszék szintén megvizsgálta 
a zárszámadási törvény tervezetét, amely vizsgálat során megállapította, hogy a 2020. 
évi zárszámadási törvényjavaslatban szereplő teljesített költségvetési bevételi és 
kiadási adatok megbízhatóak, a zárszámadási törvényjavaslat szerkezete és tartalma a 
jogszabályi előírásokkal összhangban van, valamint a központi költségvetés 
végrehajtásában jog- és hatáskörrel rendelkezők szabályszerűen gazdálkodtak a 
közpénzekkel. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ahogy a felvezetőben említettem, itt van lehetőség 

a vélemények megfogalmazására és becsatolására. Én élni szeretnék ezzel, úgyhogy át 
szeretném adni az elnöklést az alelnök úrnak, Czerván Györgynek. 

 
(Az ülés vezetését Czerván György, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
CZERVÁN GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Köszönöm szépen. Jó napot kívánok én is mindenkinek! Az ülés vezetését átveszem, és 
megadom a szót Font Sándor úrnak. 

 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. A koronavírus-járvány okozta 

negatív hatások világszerte, így hazánkban is felülírták a korábbi gazdasági kilátásokat. 
A 2020-as év megmutatta a magyar mezőgazdaság válságállóságát, valamint a 
gazdaság és társadalom stabilitásában betöltött stratégiai szerepét. A magyar 
gazdaságpolitika elsődleges célja az eddig elért eredmények, valamint az európai 
szinten is kiemelkedő növekedési lendület fenntartása.  

Az elmúlt évben korábban nem tapasztalt, rendkívüli körülmények között kellett 
helytállniuk a magyar gazdáknak, hiszen a koronavírus mellett a mezőgazdaság több 
más kihívásával is szembesültek, többek között a tavaszi aszállyal és fagyokkal, a 
madárinfluenzával, a sertéspestissel, a zuhanó termelői sertésárakkal és a rendkívül 
magas takarmányárakkal. Az ilyen időkben segítséget kell nyújtani, hogy a társadalom 
ki tudjon lábalni ebből a nehéz helyzetből. A kormány olyan gazdaságvédelmi 
programot dolgozott ki, amely lehetővé teszi a gazdaság talpra állítását, a növekedés 
fenntartását. Főbb gazdaságpolitikai cél a magyar mezőgazdaság 
versenyképességének, jövedelemteremtő képességének növelése. 

Az élelmiszeripar teljesítménye 2020-ban erős hullámzást mutatott, ami 
elsősorban a koronavírus gazdasági hatásaival és az első hullám pánikfelvásárlásaival 
köthető össze. Az ágazat értékesítése változatlan áron, éves szinten összességében 
bővült, ami a külpiaci értékesítésnek tudható be, a belföldi értékesítés az előző évi 
szinten maradt. Meg kell említeni azt a kiemelkedő tényt, hogy az ágazat biztosította a 
magyar lakosság jó minőségű, biztonságos élelmiszerekkel való ellátását, miközben 
emelkedett a kibocsátás, az ágazati szintű jövedelmezőség, az agrárexport és a 
külkereskedelmi többlet is. 

A mezőgazdaság kibocsátásának értéke 2020-ban tovább emelkedett, ami a 
termelői árak emelkedésének tudható be, mivel a volumen csökkent. A mezőgazdaság 
kibocsátásának értéke 2020-ban elérte a 2973,2 milliárd forintot, amely 
4,8 százalékkal haladja meg az előző évit. A kibocsátás volumene 2,2 százalékkal 
csökkent, a termelői árak viszont 7,2 százalékkal emelkedtek.  

Mind a növénytermesztés, mind az állattenyésztés esetében az emelkedő 
termelői árak ellensúlyozták a csökkenő volumenű termelést. A növénytermesztés 
1732,8 milliárd forintos kibocsátása 6,6 százalékkal haladta meg az egy évvel ezelőttit, 
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a volumen 3,3 százalékkal csökkent, míg a termelői árak 10,3 százalékkal emelkedtek. 
A növénytermesztés volumenét elsősorban a kedvezőtlen időjárás befolyásolta.  

Az állattenyésztés kibocsátása 1025,7 milliárd forint volt, amely a volumen 
1,3 százalékos csökkenésének és a termelői árak 3,2 százalékos növekedésének 
köszönhetően 1,8 százalékkal múlta felül az előző évit. 2020-ban a folyó termelő 
felhasználás, a termelés során felhasznált inputok értéke folyó áron 1,3 százalékkal 
növekedett, ami a volumen 0,9 százalékos, az árak szempontjából pedig 0,4 százalékos 
emelkedésének tudható be. A bruttó hozzáadott érték az előbb elmondott adatok 
hatására a 2020. évben 1281,1 milliárd forint volt, folyó áron 9,9 százalékkal haladta 
meg az előző évit, változatlan áron 6,6 százalékkal csökkent.  

A kibocsátás és az agrártámogatások költségeket meghaladó növekedésének 
köszönhetően a mezőgazdaság ágazati szintű jövedelmezősége 2020-ban is 
növekedett. A termelési tényezők jövedelme 1397,4 milliárd forint volt, 
10,7 százalékkal emelkedett, a nettó vállalkozói jövedelem 824,5 milliárd forintos 
értéke pedig 17 százalékkal haladta meg a 2019. évi értéket. 

A szántóföldi növénytermesztés az időjárási anomáliák ellenére elfogadható 
évet zárt. A búzatermés meghaladta az 5 millió tonnát, ami közel 7 százalékkal maradt 
el az előző évi termésmennyiségtől, de bőven fedezte a hazai szükségleteket és jelentős 
exportra is maradt árualap.  

Az árpát viselte meg a legkevésbé az időjárás, az 1,4 millió tonnát meghaladó 
termésmennyisége a 2019. évit 3,7 százalékkal haladta meg. Az őszi árpa, amely 
5,6 tonna/hektárt termett, igen kedvező volt. A repce viszont megérezte az aszályt: 
859 ezer tonnát takarították be a gazdálkodók, amely 5,8 százalékkal marad el az előző 
évitől. Az őszi betakarítású növények közül a kukorica termésmennyisége 8,4 millió 
tonna volt, ami gyakorlatilag megegyezik az előző évivel, és többéves 
összehasonlításban kedvezőnek számít. A kukorica hozama kiemelkedő, 
8,6 tonna/hektár, ami lényegében megegyezik a 2016-os csúcshozammal. 
Napraforgóból 1,7 millió tonna került a magtárakba, ami enyhén, 2,3 százalékkal 
alulmúlta az előző évit.  

A tavaszi fagyok és a csapadékhiány, az átlagosnál hűvösebb és csapadékosabb 
nyár eleji időjárás hatására 2020-ban a legtöbb gyümölcsféle termésmennyisége 
elmaradt a 2019. évitől. Almából mintegy 300-350 ezer tonna kerülhetett a tárolókba, 
amely a 2019-es alacsony mennyiségtől is 30-40 százalékkal elmaradt. Hasonlóképpen 
jelentős a terméskiesés a cseresznye, a meggy, a kajszibarack és az őszibarack esetében 
is. 

A 2020-as zöldségtermés az előző évihez hasonló, részben azért, mert a 
frisspiaci termelés jelentős része ma már üveg- és fóliaházban történik. A konzervipari 
feldolgozásra kerülő zöldségek közül a zöldborsó, a csemegekukorica és a 
konzervuborka termésmennyisége az előző évi szint körül alakult. 

Szőlő-bor ágazat: a 2020. évi adatok alapján a borszőlővel beültetett terület 
62,6 ezer hektár volt, amelyből a termőterület 59 ezer hektárt tett ki. A termőterületről 
a 2020. évben 4,2 millió mázsa szőlőt szüreteltek, amelyből 2,9 millió hektoliter 
borászati terméket állítottak elő Magyarországon. 

Állattenyésztés: az elmúlt évben a koronavírus, az állatbetegségek és a második 
félévben megfigyelhető magas takarmányárak hatására a vágómarha és a tej kivételével 
az állattenyésztési ágazatok termelése stagnált vagy csökkent. 

A szarvasmarhák és ezen belül a tehenek számának 2011-ben kezdődött 
növekedése 2020-ban is töretlen volt. A szarvasmarhák száma 2020 decemberében 
932,9 ezer volt, éves összevetésben 23,8 ezerrel, 2,6 százalékkal nőtt. A tehénállomány 
413,8 ezerre bővült. A szarvasmarhavágás 2020-ban élősúlyban 5,1 százalékkal 
csökkent, az ágazat szempontjából meghatározó élőmarhaexport ugyanakkor 
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10,4 százalékkal emelkedett. A tejtermelés mintegy háromnegyedét kitevő 
tejfelvásárlás 2020-ban 2,7 százalékkal növekedett. 

A sertésállomány, ezen belül az anyakoca-állomány is növekedett 2020-ban. A 
sertések száma 2020. december 1-jén 2850,2 ezer volt, amely 215,8 ezerrel, azaz 
8,2 százalékkal haladta meg az egy évvel ezelőtti egyedszámot. Az anyakocák 
állománya 163,6 ezer volt 2020 decemberében, ami 2019-hez képest 8,3 ezerrel, azaz 
5,3 százalékkal növekedett. A sertésvágások élősúlya 2020-ban 557,4 ezer tonna volt, 
ebből az anyakoca 16,6 ezer tonna. A sertésvágás 2,8 százalékkal növekedett, az 
anyakocavágás 12,3 százalékkal csökkent 2019 azonos időszakához képest, utóbbi 
kedvező az ágazat jövőbeli fejlődése szempontjából. 

A juhok száma 2020 decemberében 943,8 ezer volt, amely 2019-hez képest 
116,7 ezerrel, azaz 11 százalékkal volt kevesebb. Az ágazat megítélése szempontjából az 
anyajuh-állomány a mérvadó, mivel a bárányok száma gyorsan változhat. Az anyajuh-
állomány 2020 decemberében 754 ezer volt, ami 2019-hez képest 27,7 ezerrel, 
3,5 százalékkal csökkent. A fő értékesítési csatornát jelentő élőjuhkivitel mennyisége 
2020-ban 20,7 százalékkal csökkent.  

A baromfiágazatot is jelentős mértékben érintette a koronavírus, különösen a 
hazai és a külföldi HoReCa-szektor leállása, valamint a madárinfluenza is problémát 
okozott. A tyúkok száma 2020 decemberében 28.887,9 ezer darab volt, a tojóállomány 
2020-ban 8678,8 ezer volt, 20,9 százalékkal kevesebb. A baromfivágások 2020-ban 
élősúlyban 3,4 százalékkal csökkentek. 

Az élelmiszeripar teljesítménye 2020-ban erős hullámzást mutatott, ami 
jelentős részben a koronavírus gazdasági hatásaival és az első hullám 
pánikfelvásárlásaival van összefüggésben. Az értékesítés az év elején dinamikusan 
indult, februárban 10 százalékkal és márciusban 15 százalékkal bővült változatlan áron 
az előző év azonos hónapjához viszonyítva. Ezt követően, áprilisban és májusban 
csökkenés következett be, amely a lakosság magas készletei mellett a korlátozó 
intézkedéseknek volt betudható. A június és szeptember közötti időszakban újra bővült 
az élelmiszeripar értékesítése, majd októberben és novemberben ismét csökkenés volt 
megfigyelhető, az évet viszont egy jelentős, 3,3 százalékos növekedés zárta.  

Az élelmiszeripar összes értékesítése 2020-ban megközelítette a 3800 milliárd 
forintot, volumennövekedése pedig 1,3 százalékos volt. Ezen belül a belföldi értékesítés 
volumene az előző évi szinten maradt, a közvetlen külpiaci értékesítés volumenének 
növekedési üteme 3,4 százalék volt, vagyis 2020-ban az exportnak köszönhetően 
bővült az élelmiszeripar teljesítménye.  

Az élelmiszeripar 2020. évi teljesítményének növekedése széles bázisú volt, a 
29 megfigyelt szakágazatból 18-ban bővült a termelési érték volumene. A termelési 
értékből való részesedés és a volumennövekedés együttes alakulásának hatására a 
növekedéshez leginkább az olajgyártás, a keményítő és a tejtermékek gyártása, ezeknek 
a szakágazatai járultak hozzá. Ezzel szemben a baromfihús feldolgozása, gyártása, a 
hús- és baromfihús-készítmény gyártása és az üdítőital, ásványvíz gyártása 
szakágazatoknál enyhe fékezés, csökkenés következett be. 

A mezőgazdasági foglalkoztatás növekedett: a mezőgazdaságban 213,9 ezer fő 
dolgozott főállásban 2020-ban, 0,6 százalékkal több, mint 2019-ben. A mezőgazdaság 
részesedése a nemzetgazdaság foglalkoztatásából az előző évhez hasonlóan 
4,6 százalékos volt.  

Az élelmiszeriparban foglalkoztatottak száma 2020-ban csökkent, 147,2 ezer fő 
volt, ez 1,6 százalékkal kevesebb. Az ágazat részesedése a nemzetgazdaság 
foglalkoztatásából 3,2 százalék volt, gyakorlatilag nem változott egy év alatt. Az ágazat 
kibocsátásának döntő többségét adó, legalább ötfős vállalkozásoknál alkalmazásban 
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állók száma a 2020. évben 94,5 ezer fő volt, ez 3 százalékkal kevesebb, mint egy évvel 
ezelőtt. 

Összeségében elmondható, hogy a magyar agrárium a gazdák kitartó és kemény 
munkájának, valamint a helyesen meghozott kormányzati intézkedéseknek 
köszönhetően 2010 óta folyamatosan növekvő pályán van, amely az ország gazdasági 
teljesítményéhez jelentős mértékben hozzájárul.  

 
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 ehhez az első vitaszakaszhoz szeretne-e bárki hozzászólni. (Jelzésre:) 
Igen, Magyar Zoltán alelnök úr. 

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

Hallgatva az elnök úrnak a hozzászólását, szeretném megköszönni az országos 
termelési beszámolót meg az időjárásbeszámolót is. Szerintem az agrárgazdaság 
teljesítéséről szóló következő évi vitát ezzel már gyakorlatilag kormánypárti részről le 
is tudtuk. Nem igazán értettük, hogy a 2020. évi költségvetéshez mi köze volt ennek a 
hozzászólásnak, de az elnök úr bizonyára meg tudja majd indokolni ezt. 

Én nem akarom a törvény végrehajtásának a vitája során újra elővenni a 
költségvetési vitát, hiszen ezt megvitattuk már egy évvel korábban. Az, hogy a 
költségvetés végrehajtása során elköltött források mennyire feleltek meg azoknak a 
szabályoknak, amelyeket mi, ellenzéki képviselők elvárnánk, amikor arról beszélünk, 
hogy a közpénzek átláthatósága és azok tisztességes, a közjó szempontjából történő 
elköltése lehetne végre a kormányzatnak az elsődleges szempontja, hogy ezek ennek 
mennyire felelnek meg, az nyilvánvalóan csak egy kormányváltás után derülhet ki, 
hiszen akkor lesznek a nyomozó hatóságok azon szabadságuk birtokában, amely 
lehetővé teszi a tényfeltárást.  

Tehát ilyen formában ezt én innen nem fogom tudni most szakszerűen 
elmondani és elfogadni, ennek megfelelően természetesen a költségvetés 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslatnak vagy a központi költségvetésnek az elmúlt évi 
vitáját nem szeretném újranyitni. Mindenesetre ellenzéki képviselőként ezen napirendi 
pontot nyilván nem fogjuk tudni majd támogatni. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: További kérdés, hozzászólás van-e? (Senki sem jelentkezik.) 

Megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e egyáltalán reagálni az elhangzottakra. 
 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Nincsen hozzáfűznivalóm. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Akkor, mivel említettem, hogy egy vitaszakaszban tárgyalunk, hiszen 
sem módosító indítvány, amely bennünket érintett volna, sem általunk generált, 
mármint a bizottság által kezdeményezett módosító indítványra előterjesztés nem 
érkezett, ezért az első és egyetlen vitaszakasznál megkérdezem, hogy ki az, aki egyetért 
azzal, hogy a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésének mindenben megfelelt a 
most tárgyalt jogszabály. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez a 
többség. Az ellenzék hogyan szavazott? (Jelzésre:) Igennel. Akkor egyhangú a szavazás 
eredménye. 
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Ezek után kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a részletes vitát lezárjuk. 
Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez szintén egyhangú.  

Ezek után kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a részletes vitáról szóló 
jelentést benyújtsuk a tisztelt Házhoz. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szintén jelezze! 
(Szavazás.) Ez is egyhangú. 

Ezzel az 1. napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen az előterjesztőnek a 
jelenlétet. 

Az agrárgazdaság 2019. évi helyzetéről szóló (B/17060. számú 
jelentés 
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és 
lehetőség szerint a határozathozatal) 

A 2. napirendi pontra térünk rá, amely az agrárgazdaság 2019. évi helyzetéről 
szóló jelentés megvitatása lesz. Ez a jelentés B/17060. számon került előterjesztésre. 
Köszöntöm dr. Feldman Zsolt államtitkár urat, és egyben megadom a lehetőséget, hogy 
az írásbeli előterjesztést szóban is kiegészítse.  

Dr. Feldman Zsolt beszámolója 

DR. FELDMAN ZSOLT államtitkár (Agrárminisztérium): Köszönöm, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Nagy tisztelettel köszöntöm önöket a mai bizottsági ülésen. Ezzel az 
agrárgazdasági jelentéssel kapcsolatban hadd mondjak el az elején két kiegészítő 
információt! Az egyik oldalon 2020 végén készült el, és a különböző egyeztetési 
folyamatok kapcsán most jutottunk el oda, hogy ezt a Mezőgazdasági bizottság 
megtárgyalhatja, csak hogy a 2019-es dátum mögötti hátteret indokoljam.  

A másik oldalon pedig, ami még ennél is fontosabb, hogy készül most egy friss 
kiadvány most, 2021-ben, amely lényegében a legfrissebb adatokat, információkat, 
folyamatokat fogja közérthetően tartalmazni. Tehát ilyen értelemben ennek a 
jelentésnek az elkészülte óta megszületett összes fontosabb, lényegi, az agrárgazdasági 
folyamatokat, tényeket bemutató kiadvány is készül, amelyet örömmel fogunk majd a 
bizottság tagjainak is a rendelkezésére bocsátani. 

Maga az előttünk lévő jelentés, amely a huszonkettedik immár, lényegében ilyen 
értelemben még ’19-es adatokat tartalmaz, illetve a megszokott módon most már 
ötéves, tehát itt 2015-2019-es összevetésben a legfontosabb információkat tartalmazza. 
Néhány gondolatot majd engedjenek meg nekem, amely lényegében már a 2020-as 
adatokkal lényegében egy kicsit frissíti az itt olvasható tartalmat. 

Alapvetően magáról a jelentésről még annyit érdemes elmondani, hogy a 
kormányzati szervek legszélesebb körű, összehangolt munkáján nyugszik, amely 
lényegében a lehető legtöbb háttérintézményből, szervezetből gyűjti be a releváns, 
használható információkat, és ez alapján készül ez az elemzés. 

Ami a főbb megállapításokat illeti, alapvetően, ha a kibocsátást tekintjük a 
mezőgazdaság tekintetében, akkor lényegében ’19-ben a korábbi évekhez képest egy 
rekordértéket értünk el, hiszen ebben az évben 2780 milliárd forint volt ennek értéke, 
amely egyébként 2020-ban tovább nőtt, akkor már meghaladtuk a 2973 milliárd 
forintot a mezőgazdaság tekintetében folyó áron és változatlan áron számítva egyaránt. 

Fontos az, szintén a közgazdasági fogalmaknál maradva, hogy ugyanezt a 
növekedést láthattuk 2019-ben és egyébként 2020-ban is az ágazat bruttó hozzáadott 
értékénél, itt ’19-ben lényegében elérte az 1138 milliárd forintot, ami 3 százalékkal volt 
magasabb folyó áron az egy évvel korábbinál. Azt látjuk, több adattal nem terhelve a 
bizottság ülését tehát, hogy a mezőgazdaság teljesítménye 2015 és ’19 között 
lényegében folyamatosan tudott emelkedni. A kibocsátás tekintetében ebben az ötéves 
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ciklusban folyó áron 12,2, változatlan áron 7,4 százalékos növekedést láthattunk, amely 
mindenképpen tetten érhető a reálgazdasági tapasztalatainkban is egyaránt. 

Fontos, hogy ha belülre nézünk egy kicsit, akkor azt látjuk, hogy ebben az ötéves 
időintervallumban a növénytermesztés esetében ez a termelésnövekedés 10-
12 százalékos volt, az állattenyésztés esetében pedig folyó áron meghaladta a 
17 százalékot, változatlan áron pedig lényegében az 5,5 százalékot. Tehát ez a sok szám, 
amely a jelentésben tetten érhető, alapvetően ebben a tekintetben egy dinamikus és 
folyamatos növekedést tudott felmutatni. 

Ne felejtsük el, hogy 2020 már a koronavírus-járvány árnyékában telt, annak 
második negyedévétől kezdve. Tehát amikor ezek mögött a számok mögött a valós 
gazdasági folyamatokat próbáljuk feltérképezni, akkor ezt azért mindenképpen 
érdemes hozzátenni. 

Az élelmiszeripar tekintetében éppen ezért fontos, hogy ebben az időszakban is, 
amikor a szállítási útvonalak, a logisztikai útvonalak sérültek, még ebben az évben is, 
2020-ban is egy jelentős stabilitás volt tapasztalható, hiszen míg mondjuk az 
élelmiszeripar termelése 2019-ben már meghaladta a 3500 milliárd forintot, ezt a 
szektor még 2020-ban is meg tudta fejelni egy 0,6 százalékos volumennövekedéssel 
mindezen nehézségek ellenére. 

Az élelmiszeriparról talán érdemes elmondani azt, hogy a magyar 
élelmiszerszektor összességében durván a 60 százalékát adja el a belpiacon, és a 
megtermelt értéknek a 40 százaléka az, amely valahova külföldre kerül export 
formájában. Ha az exportról beszélünk, akkor azt láthatjuk a jelentésben, hogy ez a 
külpiaci értékesítésünk 2019-ben ’18-hoz képest lényegében tovább tudott bővülni. 
2015-2019 összevetésében pedig az élelmiszeripar összes értékesítésének a volumene 
11,3 százalékkal nőtt, és ezen belül, csak úgy érdekességképpen, hasonlóképpen nőtt a 
belpiaci és hasonlóképpen nőtt az exportpiaci értékesítés, tehát egy egyensúlyi 
növekedés volt a hazai élelmiszeripar számára. 

Ha a foglalkoztatás tekintetében a statisztikai számokat nézzük, akkor azt látjuk 
2020-ra kitekintve, hogy összességében 213 900 fő a fő foglalkoztatottaknak a száma, 
az élelmiszeripar tekintetében pedig ugyanez, már szóban egy kicsit frissítve a 
jelentésben lévő adatokat, 2020 tekintetében 147 200 fő a statisztikai foglalkoztatotti 
létszám. 

Amit az előbb említettem, talán mondanám is, tehát az exportunk tekintetében 
pedig 2019 volt az az év, amikor egy újabb rekordértéket tudtunk dönteni, hiszen ekkor 
az agrártermékek kivitele értékben elérte a 9400 millió eurót, úgy egyébként, hogy 
közben az egyenleg több mint 3 milliárd eurós pozitívban volt. Tehát ezt 
mindenképpen hozzá kell tenni, hogy ebben a tekintetben továbbra is erősen építünk a 
minőségi magyar mezőgazdasági termények és élelmiszerek exportpiaci értékesítésére. 
Ez nemzetgazdaságilag is egy húzóágazat, olyan értelemben, hogy ha visszaemlékszünk 
2020-ra, akkor arra emlékezhetnek a bizottság tagjai, hogy bizony volt olyan időszak, 
amely a végére a dinamikáját tekintve már kiegyensúlyozottabbá vált, de volt olyan 
időszak, amikor akár a külkereskedelmi aktívumunk 80 százalékát is elérte éppen az 
agrárium, az élelmiszerexport, amely a végére ilyen 50 százalék köré beállt. De az 
mindenképpen, hogy a mezőgazdasági termékek, élelmiszerek ennyivel járulnak hozzá, 
ennyivel többet és jót tudunk értékesíteni, ez a nemzetgazdasági exportmutatókon 
jelentős mértékben tükröződik és abban látszódik. 

Egy témát érdemes még kiemelni, hiszen nem érdemes a jelentés valamennyi 
tartalmi elemén végigmenni, de mindenképpen szerettem volna azt a részét 
megemlíteni, amely a termelékenységgel, a mezőgazdaság hatékonyságának 
növelésével van összefüggésben. Ez, hogy néhány számmal érzékeltessem, azt jelenti, 
hogy ha 2019-et nézem, akkor a mezőgazdasági termelésnek a 2010-es árakon számolt 
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bruttó hozzáadott értéke 597 euró volt. Ez magasabb, mint az új tagállamoknak, tehát 
az EU13-aknak az ekkor mért 529 eurós értéke, ugyanakkor viszont óhatatlan, hogy a 
régi tagállamok, akkor még 15-ök 1187 eurós mértékéhez képest vagyunk egyfajta 
köztes állapotban. Hogy a javulási arányt érzékeltessem, 2010-ben - és ez egy jó 
viszonyítási alap, azt gondolom, valamennyiünk számára - a régi tagállamok 
36 százalékát érte el lényegében a magyar mezőgazdaság egy hektárra vetített bruttó 
hozzáadott értéke, tehát a termelékenységnek egy alapvető mutatója. Ez a ’19-es 
számok alapján elérte és meghaladta az 50 százalékot. Tehát azt az alapvető fejlődési 
pályát, amely hatékonyságnövelésben kell hogy megmutatkozzon, a jelentésben a 
számok lényegében részletesen alátámasztják és mutatják. 

Talán a jövedelmet mégiscsak hadd említsem meg! Ilyen értelemben, azt 
gondolom, az egy fontos mutató, hogy a statisztikai adatok alapján vagy a tesztüzemi 
rendszer alapján a mezőgazdasági termelés jövedelmezősége hogyan és miképpen 
alakul. Ebből a szempontból azt emelném ki, hogy példának okáért az egy hektárra jutó 
adózás előtti eredmény társas vállalkozások és egyéni vállalkozások esetében is 
lényegében növekedett, a társas vállalkozásoknál, amit hirtelen itt a papíromban 
találok, 5 százalékkal nőtt az inflációs tényezőt is figyelembe véve, azzal korrigálva. 
Tehát ez az időszak mindenképpen egy jelentős jövedelmezőségjavulást is mutatott e 
szektor összességében és átlagában tekintve.  

Én azt gondolom, hogy ilyen értelemben akár 2019 után még a 2020-as évre is 
visszatekintve, ahol ez a típusú eredményesség szintén egy 10 százalék körüli 
növekedésben volt realizálható, és egyébként akár rekordnak is tekinthető ilyen 
értelemben az egy hektárra jutó adózás előtti eredményben, és mindenképpen az 
elmúlt időszakban az agrárágazattal, szakmával elvégzett közös munkának egyfajta 
eredményét tükrözi. 

Tehát összességében, zárásképpen azt tudom mondani, hogy a jelentés ’19-ről 
szól, szerettem volna nagyon röviden kiutalni 2020-ra, szerettem volna jelezni, hogy 
2020 és akár a ’21-es év legfrissebb adataival hamarosan egy jól használható, a 
bizottság tagjai számára is hasznos kiadványt tudunk majd biztosítani. Azt gondolom, 
hogy a jelentés a maga részletes információival, az azokon alapuló elemzésekkel 
továbbra is azt a nagyon fontos háttér szakmai anyag szerepet tölti be, amely méltán és 
okkal hivatkozható lényegében nemcsak a kormányzati, hanem az országgyűlési 
képviselői szakmai munkában is, amely ahhoz kell, hogy egy eredményesebb és 
jövedelmezőbb ágazatot építsünk ki vagy fejlesszünk tovább. Köszönöm szépen, elnök 
úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a beszámoló szóbeli kiegészítését. Talán a 2019-es 

év azért lesz majd izgalmas, mert ez az utolsó békeév, most mondjuk így, a koronavírus 
megjelenése előtt, és valószínű, hogy majd sokszor ide kell visszanyúlnunk, hogy vajon 
mi történt már 2020-ban úgy, ahogy, aztán ’21-ben, ez még lezáratlan év, és majd 
persze, ha netán visszatérünk a teljes normális élethelyzetbe 2022-ben. Akkor ’19 és 
’22 kvalitási összehasonlítása lesz majd a legizgalmasabb, hogy a koronavírus és egyéb 
gátló tényezők elmúltával ugyanazt a szintet tudjuk-e hozni, amit eddig.  

Bár a ’20-as jelentés, a 2020. évi zárszámadás kapcsán, amit az előbb azért én 
részletesebben és agrárszakmaibb oldalról szerettem volna megvilágítani, ritkán 
beszélünk ilyenről, tehát én már néha sajnálom is, hogy sokszor politikai megjegyzések 
is elhangoznak. Valahol persze politikusok vagyunk, de azért nem baj, hogy ha 
tisztában vagyunk agrárszakmai kérdésekkel is, netán egy-egy termelési jelentéssel, 
hogy mi történt 2020-ban. Mert az, hogy a természet megindul január-februárban, 
rügypattanás, és az őszi vetések kezdenek éledezni, az kikerülhetetlen, csak utána az 
évközi munkák, amelyek esetleg korlátozás alá kerültek, éppen esetleg a korlátozó 
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intézkedések miatt netán közismerten a turizmus, a vendéglátó HoReCa-szektor teljes 
bezárása a fogyasztói, felvevői oldalon okozott rendkívül nagy problémát.  

Ezeknek a hatásait azért valahol elég szépen meg lehet látni egy-egy adatsoron, 
hogy hogy kezeltük le, milyen nehézségek adódtak, mindamellett, hogy történtek 
kellemetlen, rajtunk kívül álló, a vírushelyzeten kívülálló, mármint a Covid-
vírushelyzeten kívülálló események. Nem beszéltünk róla, de olyan súlyos 
madárinfluenza-időszak volt például ’20-ban és ’21-ben is, amit csak azok tudnak, akik 
közvetlenül a szárnyasállatokat nevelők környezetében élnek, például az én 
választókörzetemben én magam is ilyen településen lakom, rendkívül súlyos volt, a 
teljes törzsállomány kiirtásával tudtuk csak a madárinfluenzát megfékezni. 
Megfékeztük, ennek lett a következménye, hogy újra exportképesek vagyunk. De ezek 
az adatok megmutatkoztak abban, hogy 20 százalékos volt a baromfiágazat csökkenése 
és fogyasztási visszaesése. Tehát itt azért nagyon fontos egy-két ilyen adat. 

No, kissé visszahoztam az 1. napirendi pontot, de nyilvánvaló, hogy a beszámoló 
szakmailag sokkal pontosabb számokat ad a 2019-es évről, és csak utaltam rá, hogy ez 
szerintem még egynéhány évig viszonyítási alap lesz majd az utána következő évek 
adataihoz képest. 

Kérdezem, hogy az előterjesztéshez van-e bárkinek kérdése, észrevétele. 
(Jelzésre:) Igen, Magyar Zoltán alelnök úr! 

Hozzászólások 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr, 
és köszönöm a beszámolót is, mind magát az írásbeli anyagot, mind pedig a most 
elhangzott szóbeli kiegészítést. Azt kell mondanom, hogy mondjuk ha egy évtizeddel 
visszanézzük ennek a történetét, akkor ahhoz képest egy jóval könnyebben emészthető 
és átláthatóbb anyagot kapunk most már több éve, ami mindenképpen pozitív és 
hasznos mindenkinek, akit érdekelnek ezek a számok és aki tud ezekből aztán dolgozni. 

Kritikaként igazából csak azt szeretném megfogalmazni, amit gyakorlatilag 
minden évben megteszek, hogy értem én, hogy ez egy agrárgazdasági beszámoló és 
annak is kell lennie, és nem is biztos, hogy feltétlenül ezzel kellene egybehozni és 
összekeverni, de jó lenne végre egy vidékfejlesztési beszámolót is látnunk itt, a 
Mezőgazdasági bizottság előtt meg ha egyáltalán egy ilyen elkészülhetne, hiszen a 
források egy jelentős része, amit most ide számolunk, az valójában nem az 
agrárgazdaságot kellene hogy kizárólag segítse, hanem magát a magyar vidék helyzetét 
és az ott élőknek a mindennapjait. Erről aztán rendre nem kapunk semmiféle hivatalos 
visszajelzést vagy beszámolót, miközben nincs erre hivatott bizottsága az 
Országgyűlésnek, tehát feltételezem, mégiscsak nekünk lenne a legtöbb közünk ahhoz, 
hogy egy ilyen beszámolót meg tudjunk vitatni vagy hogy ezekről a kérdésekről 
érdemben tudjunk beszélni. 

Ezt azért tartom rendkívül fontosnak, nemcsak az erre a célra elköltött források 
hihetetlen mértéke miatt, hanem azért is, mert úgy gondolom, hogy ott már sokkal 
szomorúbb képet és sokkal őszintébb képet is kaphatnánk a magyar vidékről, mintha 
csak így vegytisztán az agrárgazdaság helyzetéről beszélünk. De, még egyszer mondom, 
ez nem az államtitkár úr irányában elhangzott kritika, hanem egyfajta hiányosság, amit 
szeretném, ha egyszer orvosolni lehetne. 

A kérdésem igazából arra irányulna, hogy értettem az indoklást, hogy miért kell 
most, 2021-ben a 2019. évi helyzetről beszélnünk. De mégis, ha picit előrelépnénk, és 
mondjuk a jövőben feltételezzük, hogy a 2021 őszén már csak tárgyalhatnánk a 2020-
as évet, hogy mégis mennyivel lenne pontatlanabb, szűkebb vagy kevéssé átfogó egy 
ilyen jelentés, ha megpróbálnánk kitűzni azt a célt, hogy egy adott év őszén már 
legalább az előző évet tudjuk megvitatni. A mai felgyorsult világban, ahol az 
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információk áramlása egy nagyon fontos tény minden gazdasági szereplő számára és a 
politikai döntéshozók számára is, azt hiszem, hogy ez egy elvárható célkitűzés lenne, 
hogy ezt így elérjük. De bizonyára az államtitkár úr nálamnál jobban tudja, hogy ez 
mekkora hiányt okozna egy-egy ilyen beszámolóban, mik azok a sarokpontok, amik 
nem lennének kellően pontosak, ha a jövőben ezt tűznénk ki célul. Köszönöm, elnök 
úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Őszintén, nem nagyon értettem azt az igényt, hogy a 

vidékfejlesztéssel kapcsolatos beszámolóknak is meg kellene jelenni. Netán 
szociológiai beszámolók, hogy mennyi a megélhetési küszöb? Vagy birtokméret-
nagyságrendek egy gazdálkodói egységre vonatkoztatva? Mert ha a vidékfejlesztési 
forrásokat és annak felhasználását kérdezzük, akkor én örömmel veszem ezt 
javaslatnak, mert minden évben meghívjuk a Magyar Államkincstár kifizetésekért 
felelős alelnökét, így volt ez most is, amikor új szereplőként kora tavasszal meghívtuk 
az alelnök urat.  

De köszönöm ezt a javaslatot, meg fogjuk tenni itt a novemberi időszakban, hogy 
újra meghívjuk az alelnök urat, hogy tájékoztasson bennünket az elmúlt egy évről, itt 
közben már az előlegkifizetések és minden egyebek megindultak. De nem hiszem, hogy 
az ő feladatuk netán egy szociológiai jelentés lenne, ezért ilyenkor mindig egy picit 
értetlenül állok, hogy mit is gondol még a vidékfejlesztés címszó alatt. Ha esetleg ilyen 
irányú kérdések vannak, akkor ezeket is beszéljük meg! Mindenesetre kezdeményezni 
fogom az Államkincstár alelnökének a meghívását, és megnézzük. Várhatóan több 
mezőgazdasági tárgyú törvény benyújtásra fog kerülni, és az egyik részletes vitája 
tárgyalásának ülésnapjára akkor az alelnök urat is meghívjuk, hogy tartson egy átfogó 
értékelést. 

Van-e további kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Czerván György! 
 
CZERVÁN GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen az 

államtitkár úrnak a beszámolóját. Az előző polémiához csak annyit fűznék hozzá, hogy 
a vidék gerince a mezőgazdaság, ezt én is mondom, de előttem a yorki egyezményben 
is kimondták ezt. Tehát ha mezőgazdaságról vagy tágabb értelemben agrárgazdaságról 
beszélünk, akkor alapvetően a vidékről beszélünk. Ami a vidékfejlesztési forrásokat 
illeti, arról pedig folyamatosan kapjuk az információkat, úgy gondolom. 

Ez a jelentés a műfaját tekintve nyilván rengeteg számot, adatot és főleg 
makrogazdasági adatot tartalmaz, ami rendjénvaló. Én itt a számok mögött azonban 
elsősorban az embert látom, egyrészt azokat, akik a munkájukkal közreműködtek 
ebben, legyenek gazdák, gazdálkodók, élelmiszeripari területen dolgozók, kereskedők 
akár, akiknek a teljesítménye tükröződik vissza ezeken az egyébként szerintem kedvező 
makrogazdasági számokon keresztül. Másfelől pedig látom azokat az embereket is, akik 
elvégezték ezt a munkát, tehát összeállították ezt az anyagot, most már huszonkettedik 
éve, tehát köszönet ezért a minisztérium, illetve a háttérintézmények munkatársainak, 
hogy minden évben ilyen színvonalas anyagot kapunk. 

Ha a számok közül mégis ki kéne emelnem valamit, akkor azért az jól látható, 
hogy az egyik legfontosabb mutató a kibocsátás. A kibocsátás értéke 2010 óta 
folyamatosan és dinamikusan növekszik, és évről évre tulajdonképpen rekordértéket 
ér el. 

Amit én a legnagyobbra értékelek, az a külkereskedelmi egyenleg. Erre az 
államtitkár úr is tett utalást, hogy az agrárgazdaság a nemzetgazdaság külkereskedelmi 
aktívumának akár a 80 százalékát is le tudja tenni a nemzetgazdaság asztalára, és talán 
a legrosszabb arányszám sem volt alacsonyabb 30 százaléknál, hogyha így 
visszaemlékszem, de inkább 50 százalék fölötti ez az arány, tehát az agrárium 
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teljesítménye a nemzetgazdasági külkereskedelmi egyenlegén belül, és ez bizony az 
ország makrogazdasági mutatóira nagyon kedvezően hat.  

Örülök annak, államtitkár úr, hogy a végén említette a termelékenységgel 
kapcsolatos európai uniós összehasonlításokat is. Igen, van még hova fejlődnünk, de 
folyamatos a fejlődés és a növekedés, a hatékonyság, a versenyképesség területén is, 
úgy gondolom, hogy ez kézzelfogható. Úgyhogy köszönet mindenkinek a munkájáért, 
aki szerepet játszott abban, hogy ilyen számokat és ilyen beszámolót hallhattunk. 
Köszönöm szépen. 

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

jelentkezik.) Kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e reagálni az itt elhangzottakra. 
(Jelzésre:) Igen, megadom a szót. 

Dr. Feldman Zsolt válaszai 

DR. FELDMAN ZSOLT államtitkár (Agrárminisztérium): Köszönöm, elnök úr. 
Csak röviden reagálnék. Alapvetően a jelentés összeállításakor egy adott tárgyévről a 
következő év júniusa az a dátum, amikor lényegében onnantól kezdve válnak 
elérhetővé az előző évre vonatkozó információk. Tehát a főszabály az, hogy szeptember 
1-jével lezárul a szerkesztés, ha úgy tetszik, az adatok beporszívózása, és onnantól 
kezdve készül el az előző évre vonatkozó jelentés. Tehát ezért van az, hogy az év végével 
készül el, és ezért mondtam, hogy ’20 végén igazából ez már gyakorlatilag készen volt. 

A tavalyi év annyiban speciális, hogy egyébként pont a Covid miatt a 
társaságiadó-bevallásoknak egy eltolt benyújtása volt szeptember 30-án, tehát ott 
egyébként 2020 tekintetében alapvetően, főleg az élelmiszeriparos részeknél ez 
kitolódik. Tehát, summa summarum, most is, amikor egy rövidített kivonatot, nem 
ilyen részletes, százoldalas nagyságrendű, érthető, használható anyagot fogunk adni, 
akkor lényegében összeszedjük azokat a júniustól elérhető adatokat, amelyek az előző, 
2020-as évre vonatkoznak. Tehát alapvetően az adóbevallásokból származó 
információk feldolgozása az, amely időigényét tekintve ezt az elhúzódást okozza, ez 
bődületes mennyiségű adat, ennek ez a nagyon racionális, egyszerű magyarázata. Tehát 
kivonatot viszont most is fogunk tudni adni ilyen értelemben, még egyszer, most, 2021 
végén a második félévben már elérhető információkra építve, amelyek a 2020-as évre 
vonatkoznak zömében. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazáshoz érkeztünk. Kérdezem, hogy ki az, aki 
egyetért a B/17060. számon beterjesztett, az agrárgazdaság 2019. évi helyzetéről szóló 
beszámolóval. Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottságunk elfogadta a beszámolót. 
Köszönöm szépen. A 2. napirendi pontot lezárom. 

Az állam által finanszírozott állatorvosi ügyeleti rendszer biztosítása 
érdekében a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi 
szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény 
módosításáról szóló T/17043. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Rátérünk az 3. napirendi pontra. Kunhalmi Ágnes képviselőtársunk T/17043. 
számon benyújtotta az állam által finanszírozott állatorvosi ügyeleti rendszer 
biztosítása érdekében a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi 
szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény módosítását. Az 
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előterjesztőt nem látom, de ez nem akadályoz meg minket abban, hogy erről az 
előterjesztésről vitatkozzunk. 

Megjegyzem, a benyújtó egyszer már kérte az előterjesztése napirendről való 
levételét. Ezt akkor megtettük, bár jó lett volna együtt tárgyalni, mert ugyanilyen, szinte 
szó szerint ugyanilyen témában egy másik előterjesztő is hasonló témát nyújtott be, és 
akkor elég részletesen megvitattuk az állatorvosi ügyeleti rendszerről és az Állatorvosi 
Kamaráról szóló előterjesztés tartalmi részét.  

Az indítványt mindenki olvashatta, annak az indoklási részét és minden egyebet. 
Kérdezem, hogy kinek van kérdése, véleménye, hozzászólása az előterjesztéshez. 
(Jelzésre:) Steinmetz Ádámnak adok szót. 

Hozzászólások 

DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelettel 
köszöntöm a bizottság tagjait és minden kedves érdeklődőt. Valóban így van, az 
előttünk fekvő törvénymódosító javaslat az állatorvosi szolgáltatói tevékenység 
végzéséről szóló törvényt módosítaná akként, hogy a magyar állam központi 
költségvetési forrásból támogassa az állatorvosi ügyeleti rendszert, ami 2012 óta sok 
esetben hiányosan működik, és ehhez egyébként allokálna, hozzárendelne egy 
2,5 milliárd forintos költségvetést is.  

Ahogy az elnök úr is elmondta, október 4-én Bencsik János képviselőtársunk egy 
hasonló tartalmú törvényjavaslatot nyújtott be. Azon a bizottsági ülésen közfeladataim 
ellátása miatt nem tudtam részt venni, de a jegyzőkönyvet megkaptam, olvastam. Erre 
röviden reagálnék is. 

Itt a kormánypárti észrevételek között Fazekas Sándor korábbi miniszter úr 
jegyezte meg, hogy ez egy szakmai bizottság - teljes mértékben egyetértek vele -, ezt 
követően pedig elvitte politikai síkra ezt a bizottsági ülést, legalábbis a jegyzőkönyv 
szerint, és azzal vádolta Bencsik János képviselőtársunkat, hogy a választások idején jó 
pont szerzése az ő kizárólagos szándéka. Nem tudom, hogy hány személyt, hány 
családot érint ez a javaslat, ez a kezdeményezés, de hogyha ezen múlna mondjuk a 
választásoknak a megnyerése vagy az elvesztése, az elég szomorú lenne, én úgy 
gondolom. 

Az elnök úr pedig már konkrétabb dolgokat is megfogalmazott, megpróbálom 
ezt szabadon idézni. Két dolog miatt nem került végül is elfogadásra ez a javaslat. Az 
egyik az, hogy nem érkezett önök felé az állatorvosoktól, a megyei főállatorvostól vagy 
az Állatorvosi Kamarától olyan jelzés, hogy szükség lenne ennek az ügyeleti 
rendszernek a visszaállítására. Ez volt az egyik. A másik pedig, hogy nincsen rá fedezet 
sem az idei költségvetésben, sem tervezet a jövő évi költségvetésben.  

Engedjék meg, hogy röviden reagáljak erre, előbb az utóbbira! Én azt gondolom, 
hogy arra van pénz, amire a politika szánni szeretne, és nyilván ez elsősorban a jövő évi 
költségvetést érintené. Nem ördögtől való dolog egyébként pótköltségvetést készíteni, 
erre számos példa volt az elmúlt időszakban. Tehát hogyha ez egy fontos célkitűzés, 
akkor ennek meg lehet találni a költségvetési fedezetét. Itt most nem szeretnék 
példákat mondani, hogy honnan lehetne átcsoportosítani, mert nem szeretném 
politikai síkra elvinni ezt a vitát, de lennének ötleteim.  

A másik pedig az, hogy sem Fazekas úrnak, sem pedig az elnök úrnak nem 
jelezték ezt a kamarától. Ezt én kétségtelenül el tudom fogadni, én nem is kételkedem 
ebben. Abban viszont önök ne kételkedjenek, hogy a mai napon felvettem a kapcsolatot 
egyébként az Állatorvosi Kamara elnökével, Gönczi Gábor doktor úrral, aki arról 
tájékoztatott, hogy az előterjesztő, aki most nincsen itt, Kunhalmi Ágnes valóban 
fölvette vele a kapcsolatot, és az előterjesztésben foglaltak ezen a beszélgetésen 
egyébként elhangzottak.  
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Egyébként való igaz, hogy az őáltala vezetett szakmai testület bizonyos okokra 
tekintettel egyébként örvendetesnek tartaná, hogyha el tudnánk mozdulni ebbe az 
irányba, mert való igaz, hogy a hobbiállatok tekintetében, amelyek a nagyvárosokra 
koncentrálódnak, ott megoldott az állatorvosi rendszer, azokban a térségekben 
Magyarországon, ahol igen jelentős az állattartás, ott is többé-kevésbé megoldott az 
ügyeleti rendszer, például Karcagon is. De számos más helyen, ahol nem olyan jellemző 
és nem olyan mértékű az állattenyésztés és állattartás, ott bizony nem, például Somogy 
megyében. Az én választókerületemben beszéltem állatorvosokkal, ott kifejezetten 
probléma a hétvégeken és egyébként mondjuk a késő esti órákban is ennek az ügyeleti 
rendszernek a megoldása. Sokszor a gazdák nem tudják, hogy kihez forduljanak, és 
azért, valljuk be, hogy egy nagy értékű tenyészállatnak a megbetegedése és esetleg 
elhullása komoly érvágás a tenyésztőknek. 

Nem is szaporítva a szót, ezért én azt gondolom, hogy ez a javaslat 
mindenféleképpen méltó arra, hogy az Országgyűlés elé kerüljön, illetőleg az lenne a 
javaslatom, hogy meg kellene esetleg kérdezni a kamara illetékeseit. Tudomásom 
szerint ez nem történt meg, pedig az ilyenfajta beterjesztésekkor általában az 
Agrárminisztérium felveszi a kapcsolatot az illetékes szervekkel, legalábbis nekem 
eddig ez volt a tapasztalatom, de ez nem történt meg. De hagyjuk is az 
Agrárminisztériumot, mi a Mezőgazdasági bizottság vagyunk.  

Nem várom el, hogy fideszes kormánypárti képviselőtársaim most elhiggyék az 
én tolmácsolásomban, hogy mit mondott a kamara elnöke, bár úgy gondolom, hogy 
nincs a politikai munkásságomban olyan múlt, ami megkérdőjelezné az én állításomat. 
Viszont azt kérem, hogy hallgassuk meg a kamara képviselőit, akár Horváth László 
főtitkár urat vagy leginkább Gönczi Gábor elnök urat, hívjuk meg egy bizottsági ülésre, 
akár már a csütörtökire, és mondja el ő, hogy miket tapasztal és mi a kérése. Miután ez 
egy szakmai bizottság, és számtalanszor elmondtam, hogy nagyon örülök, hogy egy 
ilyen, szakmai alapon működő bizottságnak lehetek én is a tagja, úgy gondolom, hogy 
erre ne politikai kérdésként tekintsünk, ne azt nézzük, hogy most kormánypárti vagy 
ellenzéki képviselő nyújtott be bizonyos javaslatot, hanem azt, hogy ez mennyire segíti 
elő a szakma működését, és nem utolsósorban nemcsak az állatorvosokról van itt szó, 
elsősorban róluk van szó, hanem azokról az állattartó gazdákról, azokról az 
állattenyésztőkről, akiknek egyébként ez is óriási segítséget jelentene.  

Összességében köszönöm, hogy meghallgattak, és akkor várom az érdemi 
reakciókat a felvetésemre. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez rövid lesz: nem fogom kezdeményezni a kamara 

bármely tagjának a meghallgatását. Fordítva ülnénk föl a lóra, ha elfogadnánk a 
képviselő úrnak a javaslatát. Ez azt jelenti, hogy akkor kérdezzünk meg minden 
köztestületet, hogy ne haragudjatok, nincs-e véletlenül valami ötletetek, amivel éppen 
törvényt akartok módosítani, kedves Agrárkamara, Pálinka Nemzeti Tanács, 
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, Állatorvosi Kamara satöbbi, satöbbi, satöbbi.  

Én arra is utaltam ezzel a törvénnyel kapcsolatosan, amit itt most nem hallottam 
visszaidézésre, hogy 2012-ben, amikor módosítottuk ezt a törvényt, akkor épp az 
Állatorvosi Kamara volt az, amelyik az addigi, úgynevezett kötöttségeket kérte, hogy 
lazítsuk, éppen az ügyeleti rendszer szervezése kapcsán, és azt mondta, hogy ő ezt 
ellátja, majd ő vállalja és majd ő leszervezi ezt a kérdést, önkéntes alapon vagy piaci 
alapon, ez majd az ő dolga lesz. Ez alatt a hét év alatt nem hallottunk arról, hogy valami 
tragikus változás történt volna az állatorvosi ellátórendszerben, és erre utaltam, hogy 
én személyesen, mint aki elég nagy területen állatok nevelésével foglalkozók 
környezetében él, nem hallottam róla, hogy ez gondot okozott volna.  



18 

Nem ismerem a nagyvárosi rendszert, ezt hozzáteszem, a megyei jogú és fővárosi 
helyzetet, ott már nyilvánvalóan triviálisan csak hobbiállatokról van szó, hogy ez okoz-
e problémát. De akinek ilyen hobbiállata van, mindenki tudja, hogy milyen 
állatorvoshoz, kihez szokott egyébként fordulni, egyébként ki az orvosa az ő 
hobbiállatainak. Én merem javasolni, hogy mindig hozzá kell fordulni. Ha az az 
állatorvos üzleti alapon működik, akkor pontosan tudja, hogy időnként hétvégén is el 
kell hogy lásson ilyet, mert különben el fog menni a páciens ettől az állatorvostól, mivel 
egy szabadon választható ellátórendszerről van szó. Éppen ezért nem akarom 
megismételni az akkori bizottsági ülésen elmondott véleményemet, az eléggé - 
legalábbis általam gondoltan - szilárd alapokon áll.  

Itt a rövid reflexióm pedig csak ez, hogy nem nekünk kell megkérdezgetni a 
különféle köztestületeket és érdekképviseleti szervezeteket, hogy van-e nekik valami 
gondjuk. Ha ilyen van, és azt netán köztestületi gyűléssel is jóváhagyják, tehát ez azt 
jelenti, hogy a problémát fölvetik és végigtárgyalják legalább elnökségi vagy netalán 
éves közgyűlési szinten, annak az eredménye egy kiforrott elképzelés, és azzal keresik 
meg netán a parlament Mezőgazdasági bizottságát, a minisztériumot, a házelnököt, 
hogy ezt napirendre szeretnék vetetni, akkor elkezdünk vele érdemben foglalkozni. Én 
erre utaltam, hogy ilyen megkeresés rendszerszinten nem érkezett, és az a 
tapasztalatom, ami a vidéken való jelenlétet jelenti, részemről ott sem tapasztaltam 
ilyen gondot, hogy valakinek ez egy egetverő gond lett volna, hogy nincs ügyeleti 
rendszerbe szervezve az állatorvosi rendszer.  

Az már csak egy mellékterméke, hogy ennek a költségvetése 2,5 milliárd. Hát 
persze, az Állatorvosi Kamara nyilvánvalóan azt mondja, hogy ja, ha ezt megfizeti az 
állam, akkor legyen ilyen, akkor én egy jót teszek a kamarai tagjaimnak, elmondom, 
hogy én még azt is megoldottam, hogy ők fizetést kapjanak az ügyeleti rendszer 
bevállalásáért, könnyen megoldottam, mert a költségvetésre hárítanák ezt az összeget. 
Ezért jeleztük, hogy megnéztük az idei, jövő évi költségvetést, megkérdeztük a 
Pénzügyminisztériumot, az Agrárminisztériumot, amelyek azt mondták, hogy jelenleg 
erre nincs forrás.  

Megértettem azt is, hogy arra van forrás, amire kell, ezt tárgyilagosan jeleztem. 
Jelenleg nincs forrás, és hozzáteszem, hogy szándék sincs, mert nincs olyan indítvány, 
ami miatt ezt a rendszert meg kellene változtatni, és én itt a magam részéről le is zárom 
ezt a vitát.  

Kérdezem, hogy van-e még bárkinek hozzászólási igénye. (Jelzésre:) Pócs 
János! 

 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Már csak azért is 

bátorkodtam szót kérni ebben az ügyben, mert Steinmetz Ádám képviselőtársunk a 
szakmai bizottság fontosságára hívta fel ebben az ügyben is a figyelmet. Én szeretném 
felhívni a figyelmet arra, hogy ez kifejezetten egy politikai előterjesztés. Azért mondom, 
hogy kifejezetten politikai előterjesztés, mert a saját választókörzetemben, 
Jászberényben született ez a politikai előterjesztés, az előválasztás politikai 
versenyében, ahol a DK-s jogász képviselő úr azt kifogásolta, hogy egyébként az MSZP-
s állatorvos egy magánrendelőt üzemeltet, amiben méregdrágán fogadja a vendégeket, 
és miért nincs egy folyamatos, a kamara vagy a kormány által finanszírozott állatorvosi 
ügyelet. Erre Kunhalmi Ágnes Jászberénybe látogatott, és az MSZP-s képviselőjelöltet 
felkarolva gyorsan kivette ennek a politikai élét, beterjesztette ezt a politikai 
előterjesztést. Nem véletlen, hogy az előterjesztő egyébként most sincs jelen. 

Ezzel együtt egyébként, a tartalmát megvizsgálva én kérem a bizottság elnökét, 
hogy meg kell fontolni, a ’22-es költségvetésben a tartalom, az érdemi tartalom miatt 
énszerintem nagyon komolyan el kell egyébként gondolkodni azon, hogy az nem egy 
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működőképes állapot, hogy valaki az Állatorvosi Kamara megyei tagjaként vagy megyei 
vezetőségi tagjaként benyújt egy ilyen előterjesztést, egyébként meg egy olyan, csak és 
kifejezetten munkaidőben és hétköznap működő magánrendelőt működtet, ahol 
mondjuk három napja egy kutyának elvégzett műtétért 115 ezer forintot kért el a 
lakostól a múlt héten. Szerintem ezt szabályozni kell, a jövő évi költségvetésbe pedig be 
kell építeni, mert ez így egy tarthatatlan állapot. Ez pedig nem véletlenül egy politikai 
előterjesztés, ezért bátorkodtam felvezetni, hogy hol született ez az előterjesztés és 
miért, nem véletlen, hogy nincs itt az előterjesztő. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Czerván György! János! A mikrofonod 

kapcsold ki légy szíves! (Megtörténik.) 
 
CZERVÁN GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nem akarom túlragozni a 

témát. Kunhalmi Ágnes képviselő asszony bizonyára nagyon elfoglalt, hogy most sincs 
itt, amikor az ő javaslata szerepel a bizottság előtt. Hiába, egy csökkenő létszámú 
frakcióban egyre nagyobb a teher.  

De azért is örültem volna, hogyha itt van, mert legalább akkor megkérdezhettük 
volna, ami a múltkori dilemma volt, amikor Bencsik János viszont itt volt, hogy most 
ki is az eredeti szerzője ennek a majdnem szó szerint ugyanazon előterjesztésnek. Ez 
költői kérdés volt, de egyszer talán ez is kiderül. Köszönöm szépen. 

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

Steinmetz Ádám! 
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Csak röviden. Csak a jegyzőkönyv kedvéért 

szeretném megemlíteni, amit önök egyébként pontosan tudnak, hogy egy országgyűlési 
képviselőnek a végrehajtó hatalom ellenőrzése mellett a másik fontos joga és 
kötelezettsége a törvények megalkotása, illetőleg módosítása. Tehát ne vitassuk el 
egyik képviselőtársunktól se azt a jogot, hogy megteheti, hogy benyújt egy ilyen 
javaslatot! Én arra kérem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy ezt, ahogy a múltban, úgy 
a jövőben is ezekre szakmai alapon tekintsünk. (Pócs János távozik az ülésről.) 

Ennek a bizottságnak a tagjaként nekem egy komoly dilemmám volt, hogy erre 
a mostani szavazásnál igennel, nemmel vagy tartózkodással szavazzak, mert, bevallom 
férfiasan, hogy annyira nem vagyok benne az állatorvosi ügyeleti rendszernek a 
rejtelmeiben, ezért nyilván odafordultam a szakma csúcsához. Olyan dolgokat mondott 
el, amit érdemes lenne meghallgatni és megvitatni. Én ezért javasoltam, hogy ne 
politikai síkra vigyük le, hanem szakmai síkra. Ettől függetlenül az ő meghallgatását 
követően dönthetünk úgy, hogy egy, nincs pénz rá, kettő, mégsem tekintjük ezt 
támogatásra méltónak. De én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen legyünk 
igényesek magunkra azáltal, hogy körbejárjuk ezt a kérdést.  

De amit az elnök úr mondott, én akkor továbbítani fogom ezt az információt, és 
hogyha a kamara hivatalosan jelzi ezt a bizottságnak, illetőleg az 
Agrárminisztériumnak, akkor remélem, érdemben is foglalkozni fognak ezzel. Ettől 
függetlenül úgy gondolom, hogy egy országgyűlési képviselőnek is, elsősorban az 
országgyűlési képviselőnek joga az Országgyűlés elé hozni bizonyos javaslatokat és 
nem pedig mindenféle érdekképviseleti szervnek, hiszen ők nem tehetik ezt meg, csak 
egy országgyűlési képviselő által vagy egy minisztérium által. De ezt önök pontosan jól 
tudják. Köszönöm szépen. 
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Határozathozatal 

ELNÖK: Igen, rendben, értjük. Nem is a jogszabály benyújtásának a 
jogosultságát vitattuk itt, hanem annak a hasznosságát, célszerűségét vagy eredeti 
szándékát. A vita inkább erről szólt szerintem, de ezt elég részletesen kitárgyaltuk. 

Szavazásra teszem fel a kérdést. Ki az, aki tárgysorozatba vételre javasolja az 
imént vitatott, Kunhalmi Ágnes által benyújtott T/17043. számú indítványt? Aki igen, 
az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 2. Ez minden bizonnyal kisebbség. A 
bizottságunk nem támogatja tárgysorozatba vételre a most tárgyalt indítványt. A 3. 
napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

A 4. napirendi pont az egyebek. Két bejelentést szeretnék tenni.  
Az egyik, hogy november 24-én és 25-én - ez egy C-hét, szerda-csütörtök - 

kihelyezett ülést tartunk a tokaji borrégióban a már sokat emlegetett közösségi 
szőlőfeldolgozó rendszer eddigi tapasztalatainak a megvitatására. 24-én délután 
fogunk megérkezni a szálláshelyre, ahol vendéglátásban lesz részünk, és 25-én pedig 
9 órától a bizottság hivatalos ülése kezdődik meg szakmai beszámolókkal, majd pedig 
terepszemlére megyünk az előbb említett egyik közösségi szőlőfeldolgozó rendszerhez. 
Arra kérem képviselőtársaimat, mivel itt egyben szálláshelyről is szó van, hogy 
mindenki bizonyosan jelezze, hogy részt tud venni vagy nem tud részt venni majd ezen 
az ülésen. Egyébként megkérem a bizottság munkatársait, hogy kérem személyesen 
körbetelefonálni minden képviselőtársunkat - itt határozottan képviselőtársakról, a 
bizottság tagjairól beszélek -, a bizottság tagjait, hogy jelezzék a részvételi szándékukat. 

Egyben jelzem, hogy november 7-én és 8-án, mivel Magyarország a V4 soros 
elnöke, ezen elnökség kapcsán felkérést kaptunk, hogy a Mezőgazdasági bizottság 
elnökeivel tartsunk egy konferenciát. Ennek a szervezése megkezdődött, és majd ahogy 
haladunk előre az időben, úgy jelzem, hogy ennek… Bocsánat, ez december. (Magyar 
Zoltán: Igen, ez vasárnap!) December 7-8., elnézést kérek! December 7-e és 8-a a 
kitűzött időpont. Európai uniós vitatott kérdések, KAP-rendszerünk reformkérdése, 
hol tart a szabályozás, mi várható 2023. január 1-jétől, ezeket a témaköröket fogjuk 
körbejárni. Most formálódik a napirend tartalma, és hívom, hívogatom a bizottság 
tagjait is, hogy vegyenek részt ezeken a megbeszéléseken, netán az esti fogadáson. De 
majd akkor, közeledve mindent pontosítunk még.  

Kérdezem, hogy az egyebekben van-e bárkinek kérdése, bejelentenivalója. 
(Senki sem jelentkezik.) Ha nincsen, akkor az egyebek napirendi pontot is lezárom.  

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 43 perc) 

Czerván György 
a bizottság alelnöke 

 Font Sándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Farkas Cecília 


