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A M:1gyarorsz:ig 20 l 8. évi központi költségvetéséről sz.ólú 2017. évi C. törvény

v<'.·grchajtás.'trúl szúlú tiinényj:1n1slat
(T/7556. szám)

Részletes, itáról szólú hizotts:ígi jelentés

A \k1.iíga1.dasúgi bizottsúg a1. egyes házszabályi rendelkezésekről szúló ]0/2014. (II. 24.)
( H ,y hat.irozar (a továbbiakban: l l l IS/) 44-45. ~-a alapján kfoh tana a törvényjavaslat
rés1ktes vitüjút.

.\ hi1nttS:1g ;1 törv (·nyja\ aslatnak .i l ll IS/ 92. ~ (4) bekezdése s;crinti bcjclcntcscben megjelöl!
s11.Tkoe11 L'gysé-gcit 111cg,i1sgúha rucgallapuoua. h11g) :1111k mcutclclnck a l ll IS/ 44. ~ ( l)
hckczdcséhcn fll/--'.lalt kö, ctclmcnycknck..

:\ hi111thÓ);2 révkks \ itat kón1 hi1ottS:1gi módosito javaslatot nem 11) ujt be.

:\ rL;szktC's, ita során a hizottság a; alábbi , clcmcnyt fogalma1.ta meg:

Ahogyan a1t már mintegy 9 cve tapasztaljuk. Magyarországon 20 l S-ban is folytatódott
a sikeres gaz.daS:1gpolitíka. 0s S/C'l'l..'111..'Sl;rc a mezőgazdaság is kedvező (·,,.:t zárhatou.

lmclkcdcu ;1 kibocsátás. növekedett a hozzáadott értek. ja, ult ;1 jön·dclmc;iis(·g. hiívíiltek
a hL·ruh:'11as11k. a ncttú L''\jmrt 111;1gas t'.-rtékct ért cl. és a kldolg_(V1Ht tcrn1.:·kck arúnya is IÚlnÍ 

tudott az al,!rúrc,porton belül.

F.1 utóbbi. a fcldnlgozoll rnczógazdasúgi termékek exportjúnak nüvckccksL' régóta sokunk által
1.·mkgctctt L'S ckrni kí, únt cél. l loss;abh utat kell még h1.·_i{1rni. amíg a1 meghaladhatja a;
alapanyagok cxpurtjúnak 111cnnyiségé-t. dc most láthatjuk. a lúlyamat elindult. a feldolgozóipar
L'J'(ÍSÍl('S('l1L'k l'l'l0d111c·ny1.·i ,..'lkodll'k 111q,'.llll!latko111i.

A m1.·/Ó/--'.,a1d,isúg kibncsútús,1 2018-han a foh :1rnatosan 111L·gf1g) L·lhctó nihl·kcdésnek
kiis1ii11heto1.·n úi:1hh rcknrdsz.inlL't én d. Az úgazat kibocsútúsa a 2018. 1..·\hL·n 2.720.3 rnillí:ird
forint. amely folyú úron 4.X s;ú;cliékkal haladja meg a1 clii;(i é, it.

,\ bruttó houúadotl L;rtd !tily1i ,111lll ,.::': \ últo;atlan (1ron 5.') só1akkkal haladt:1 meg a; 1.·IÖ/\i
e\ it. ~·s j;i, ult ,.1 1111.'/\1ga1da.<1g ;iga1;1ti s;intü jii, l'tkl111L'/ll"L·g1.· j-, 



lsmérclten eltelt egy csztcndú. ;1 órszúrnadús sz,!lnaihöl pt'dig q1yl·rtelnü1t'11 latható. hug) a/
ellenzek 201() ótu íolvamatoxan fenntartott \Í/Ít'1_j,1. mcl , s/l·rint strakgiail:ig hibás az 

agri1rir<111, ítús !'i) irún: \ ()i1aL1. tovahbr.: SL"Ill tud bi7llll: ÍL1sl ll\ crni. :\l'rn tud. mert a 111,lf-.'.) ar
lllL'/Uga/da<1g l1L'l11 ment. e, nem megy rönkre. ennek L'J)J'L'Jl ;!/ ellenkezőjét l.'.·r1ckL·ll1L·t_iük é, ri,I 
C\TC'.

Fontos
. . 

mcgjcgyczm, tcrmcszctébő! eredően mindig va1111;1k es lesznek is kihívások a
moiíg;mlas:ig elölt. vannak kezelendő kL·rdésL·k L'gy..:.·s rés1tcrüktckcn. 1.k úgy. ahogyan L·ddig
ezeket kezeltük. ezután is ki vagyunk kcx/ülvc a kihívások megoldására.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját '...'O 19. október '.._l()-(·11 lezárta.


