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Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat
(T/10710. szám)

Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A 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 törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt

A módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot nem fogalmazott

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

Az elmúlt években a mezőgazdasági költségvetés megfelelő, folyamatos stabilitást mutatott. Ennyi
idő  távlatából  talán  már  megfogalmazható  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.  évi
költségvetés alapvetően a koronavírus-járvány elleni védekezésről, a járvány által nehéz helyzetbe
került gazdaság újraindításáról kell, hogy szóljon. Érvényes ez 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  (GVA)  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  sertés  ágazatra,  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. 

Láthatjuk, hogy a 2021. évi költségvetési 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.

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

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

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2020. június 16-án lezárta.
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Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 271.
Benyújtó: Z. Kárpát Dániel (Jobbik), Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/10710/266/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XII. Fejezet 20. Cím új 1. Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    1
Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, 
népszerűsítésének támogatása

800,0
/+800,0 m.

kiadás/

T/10710/266/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
271., 1391. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 282.
Benyújtó: Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik)
Módosítópont: T/10710/744/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XII. Fejezet 20. Cím 3. Alcím 2. 
Jogcímcsoport új 1. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3 Mezőgazdasági feladatok
      2 Mezőgazdasági szakmai feladatok

        1
A Balatonboglári Borgazdaság (BB) 
visszavásárlása

900,0 /+900,0 m. kiadás/

T/10710/744/1-2. sz. 
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Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
282., 1053. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 283.
Benyújtó: Farkas Gergely (független)
Módosítópont: T/10710/434/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XII. Fejezet 20. Cím 4. Alcím új 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    4
Élelmiszergazdasági és élelmiszerlánc-felügyeleti 
feladatok

      1 Állatvédelmi támogatás 1     000,0 /+1 000,0 m. kiadás/

T/10710/434/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
283., 944. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 284.
Benyújtó: Dr. Fülöp Erik (független)
Módosítópont: T/10710/301/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XII. Fejezet 20. Cím 9. Alcím új 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    9 Fejezeti általános tartalék

      1
Állatvédelmi szervezetek 
támogatása

200,0 /+200,0 m. kiadás/

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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Háttéranyagpont sorszáma: 286.
Benyújtó: Dr. Fülöp Erik (független)
Módosítópont: T/10710/34/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XII. Fejezet 20. Cím új 10. Alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    10
Országos állat-ivartalanítási 
akció

200,0 /+200,0 m. kiadás/

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 289.
Benyújtó: Z. Kárpát Dániel (Jobbik), Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/10710/267/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XII. Fejezet 21. Cím 2. Alcím új 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM
  21 Központi kezelésű előirányzatok

    2
Uniós programok kiegészítő 
támogatása

      1 Igyál tejet és ivójoghurt program 8     000,0 /+8 000,0 m. kiadás/

T/10710/267/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
289., 1372. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 944.
Benyújtó: Farkas Gergely (független)
Módosítópont: T/10710/434/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
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  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[23 910,0] 22     910,0
/-1 000,0 m.

kiadás/

T/10710/434/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
283., 944. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 1053.
Benyújtó: Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik)
Módosítópont: T/10710/744/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[23 910,0] 23     010,0
/-900,0 m.

kiadás/

T/10710/744/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
282., 1053. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 1326.
Benyújtó: Z. Kárpát Dániel (Jobbik), Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/10710/264/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet 2. Cím 3. Alcím új 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI 
ALAP
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  2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3 Nemzeti agrártámogatások
      1 Tanyafejlesztési program 10     000,0 /+10 000,0 m. kiadás/

T/10710/264/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1326., 1390. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 1372.
Benyújtó: Z. Kárpát Dániel (Jobbik), Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/10710/267/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet 2. Cím 6. Alcím 1. 
Jogcímcsoport 2. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI ALAP
  2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    6
Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és 
technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok

      1 Közlekedési fejlesztések

        2 Vasúti fejlesztések [182 960,9] 174     960,9
/-8 000,0 f.

kiadás/

T/10710/267/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
289., 1372. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 1390.
Benyújtó: Z. Kárpát Dániel (Jobbik), Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/10710/264/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet 2. Cím 6. Alcím 1. 
Jogcímcsoport 2. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI ALAP
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  2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    6
Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és 
technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok

      1 Közlekedési fejlesztések

        2 Vasúti fejlesztések [182 960,9] 172     960,9
/-10 000,0 f.

kiadás/

T/10710/264/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1326., 1390. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 1391.
Benyújtó: Z. Kárpát Dániel (Jobbik), Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/10710/266/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet 2. Cím 6. Alcím 1. 
Jogcímcsoport 2. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI ALAP
  2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    6
Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és 
technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok

      1 Közlekedési fejlesztések

        2 Vasúti fejlesztések [182 960,9] 182     160,9
/-800,0 f.
kiadás/

T/10710/266/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
271., 1391. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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