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A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat

(T/1671. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A Mezőgazdasági bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.)
OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat

részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatnak a HHSZ 92. § (4) bekezdése szerinti bejelentésében megjelölt
szerkezeti egységeit megvizsgálva megállapította, hogy azok megfelelnek a HHSZ 44. § (1)

bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nem nyújt be.

A részletes vita során a bizottság az alábbi véleményt fogalmazta meg:

2017-ben Magyarországon folytatódott a korábbi, sikeres gazdaságpolitika: a költségvetési
hiány alacsony maradt, csökkent az államadósság, javult az ország versenyképessége, bővült

a foglalkoztatás és az ország növekedési potenciálja.

2017-ben az államháztartás uniós módszertan szerinti hiánya 2,2 %-ra teljesült, és a GDP
arányos államadósság is csökkent, ennek köszönhetően két nagy hitelminősítő is semlegesről

pozitívra javította hazánk hitelminősítési kilátását.

A GDP, azaz a bruttó hazai össztermék 4,1 %-kal bővült, ami felülmúlta a költségvetés
benyújtásakor prognosztizált 3,1 %-os ütemet, így hazánk 2017-ben is jóval meghaladta az unió

teljesítményét.

A mezőgazdaság kibocsátása a 2017. évben megközelítette az előző évi rekordértéket, 2.568
milliárd forint volt, folyó áron 0,8 %-kal kevesebb, mint 2016. évben. A volumen 5,2 %-os
csökkenése mellett a termelői árak 4,7 %-kal emelkedtek.
Ez elsősorban annak tudható be, hogy az aszályos időjárás miatt jelentős volt a kukorica
terméskiesése, a madárinfluenza kedvezőtlenül hatott az érintett baromfi ágazatok termelésére,
illetve a két éven át tartó nemzetközi piaci válság után csak lassan indul újra növekedésnek a



tej és a sertés ágazat termelése.

A növénytermesztés esetében a nyári betakarítás a 2016. évi rekordévtől elmaradó (de az elmúlt
5 évhez viszonyítva kedvező) eredményeket hozott. A betakarított terület csökkenésének
hatására a kalászos gabonák termésmennyiségejellemzően elmaradt az előző évitől, a hozamok
azonban a tritikálén és a zabon kívül felülmúlták a 2016. évi magas értéket, az elmúlt 5 év
szintjét pedig minden esetben jelentősen meghaladták. A repce és a napraforgó
termésmennyisége újabb rekordot döntött, valamint cukorrépából is többet takarítottak. be a
termelők, mint 2016-ban.

Az állattenyésztés esetében vegyesen alakult a 2017. év. Egyrészt pozitív, hogy a tej és a sertés
ágazatban véget ért a nemzetközi piaci válság és kedvezők voltak termelői árak, valamint bővült
a sertés, a juh és a csirke ágazat termelése, ugyanakkor stagnált a tejtermelés mennyisége,
valamint csökkenés volt megfigyelhető a vágó marha termelésben, illetve a madárinfluenza
miatt a pulyka, kacsa, és libavágásokban.
A zárt rendszerekben termelt hal mennyisége 2017-ben meghaladta a 4100 tonnát, amely az
előző évhez képest 5,5 %-kal emelkedett.

Az élelmiszeripar értékesítése az elmúlt éveket tekintve folyamatosan bővült, a pozitív
tendencia 2017-ben is folytatódott. Az összértékesítés 3038 milliárd forint volt, ami változatlan
áron 1,9 %-kal haladta meg az előző évi szintet.

Az agrárexport 8 895,9 millió eurót(+10,9%) tett ki, amely minden idők legmagasabb értéke.

A mezőgazdasági foglalkoztatás a termelés volumenével párhuzamosan 2010 és 2017 között
jelentősen emelkedett. A mezőgazdaságban 2017-ben 220 OOO ember dolgozott fő állásban,
1,4 %·kal, 3000 fóvel több, mint 2016-ban, és 27 %-kal, 47 OOO fóvel több, mint 2010-ben.
A mezőgazdaság részesedése a nemzetgazdaság foglalkoztatásából 5% volt, csakúgy, mint a
2016. évben.

A mezőgazdasági beruházások nagymértékben növekedtek, ami kedvezően hat a
mezőgazdasági termelés versenyképességére.
A gazdálkodók 2017-ben 306,5 milliárd forintot költöttek fejlesztésekre, változatlan áron
11,5 %-kal többet, mint 2016-ban, és 27 %-kal többet, mint 2010-ben.

Az agrárágazat teljesítményében fontos szerepe van a támogatásoknak. E tekintetben,
költségvetési szempontból mindenképp kiemelendő szerepe van a nemzeti forrásból
megvalósuló kifizetéseknek.
Folytatódott a ,,Több munkahelyet a mezőgazdaságban" program, mely az állattenyésztési és a
munkaigényes ágazatok szereplőit támogatja. A mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer I.
pillérét alkotó agrárkár-enyhítési rendszer kárenyhítő juttatásainak forrását a ,,Nemzeti agrár
kárenyhítés" előirányzat továbbra is biztosítja. Folytatódott a tanyafejlesztési program, ahogyan
az iskolagyümölcs- és iskolazöldség - program, és az ,,Igyál tejet" program is.



Mezőgazdasági szempontból nézve megállapítható, hogy a 2017-es költségvetési törvény
végrehajtása a Kormány részéről a mezőgazdaságra fordított kellő figyelemmel történt, így a
T/1671. számú, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.
törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat elfogadását támogatjuk.

Ajelentés elfogadása során kisebbségben maradt bizottsági tag véleményét a jelentés függeléke
tartalmazza.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2018. október 25-én lezárta.
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Az LMP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag

kisebbségi véleménye

a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény végrehajtásáról szóló T/1671. számú törvényjavaslat részletes

vitájáról szóló bizottsági jelentéshez

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága lefolytatta a törvényjavaslat részletes
vitáját. A bizottság részletes vitáról szóló jelentésének elfogadása során kisebbségben maradt,
az LMP képviselöcsoportjához tartozó bizottsági tagként - az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 92. § (5) bekezdése és 117. § (2) -
(3) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztem elő:

A 2017. évi költségvetés végső számai igen jelentősen eltérnek az elfogadott, tervezett
költségvetéstől. Ennek legfőbb oka, hogy a kormány egy választási költségvetést csinált
menetközben a költségvetésből. Megnövelte a hiányt 667 milliárd forinttal, a GDP 1,7%
kával, és ebből növelte egyes területek forrásait. A hiány növekedésének forrása az EU-s
források hiányának emelkedése volt: a kormány egész egyszerűen felelőtlenül, előre elköltötte
az amúgy is erőltetett ütemben kiszórt pénzeket, anélkül, hogy bevételei befolytak volna.
Ezzel nőtt az adósság és az adósságszolgálati kötelezettség is, ami utóbbira régóta nem volt
példa.

Külön nehézség ezen törvényjavaslat tárgyalásakor, hogy az eredeti költségvetést a Parlament
2016 tavaszán, két és fél éve fogadta el. Közben már a 2019. évi költségvetést is elfogadták,
aminek erre a zárszámadásra kellet volna alapulnia. A kormány hibás politikájának
köszönhetően, hogy a költségvetést a tavaszi ülésszakban fogadja el, a zárszámadások
lényegében értelmüket vesztették.

Mindezek mellett már az eredetileg elfogadott 2017-es költségvetés sem volt jó. Egy
alapjaiban elhibázott gazdaság- és társadalompolitika folytatásáról szólt: arról, hogy a külföldi
multicégek összeszerelő-üzemévé tegyék Magyarországot. Ezt szolgálta az egészségügy és az



oktatás kivéreztetése, a bérek alacsonyan tartása a növekvő munkaerőhiány ellenére. Az
elhibázott gazdaságpolitikának következménye, hogy a magyar gazdaság továbbra sem tudott
saját lábára állni: az alacsonyan tartott bérek, és most már a munkaerőhiány miatt is alacsony
a belső kereslet, a növekedés egyetlen motorját az Uniós források jelentik.

Már az eredeti 2017-es költségvetésben is szükség lett volna nagyarányú béremelésre, a
munkát terhelő adók és járulékok differenciált csökkentésére, a családi pótlék emelésére, az
oktatás és egészségügy erősítésére. Ehelyett a kormány a növekvő propagandakiadásokra , a
Várba költözésre, Liget projektre vagy a sport tao kedvezmények növelésére költötte a pénzt.

Az eredeti tervhez képest több, mint 10%-kal megnövekedett kiadások relatív forrás bősége
mellett is voltak területek, amik nem kaptak többet, sőt kevesebbet. Ez mutatja
legbeszédesebben a kormány preferenciáit. Ahol még 2017-ben is ínség volt az a
környezetvédelem, örökségvédelem, önkormányzati rendszer. Azok a területek, amik egy
lokális, fenntartható gazdaság és társadalmi rendszer pillérei. De nem volt, vagy csak nagyon
részlegesen volt béremelés az oktatásban, a felsőoktatásban, a szociális szférában.

Budapest, 2018. október 25.
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