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végrehajtásáról szóló törvényjavaslat

(T/13098. 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 törvényjavaslathoz képviselői módosító javaslat nem érkezett, a bizottság részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot nem nyújt be.

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

A 2019-es év gazdasági szempontból kiemelkedő esztendő volt. A Kormány folytatta a költségvetési
hiány alacsony szinten tartását, az államadósság csökkentését és a foglalkoztatottság növelését célzó
intézkedések sorát. A GDP 4,6%-kal nőtt. A növekedés fő hajtóerejét a beruházások adták. Minden
fontos szektor hozzá tudott tenni a bővüléshez.

2019-ben a mezőgazdaság is kedvező évet zárt, emelkedett az összesített kibocsájtás, tavaly
meghaladta a 2700 milliárd forintos szintet. Javult a jövedelmezőség, bővültek a beruházások és
kifejezetten magas értéket ért el a nettó export. A nemzetgazdaság 2019-es teljesítményének
egészéhez mérve a mezőgazdaság részaránya még ajavuló teljesítmény ellenére is csökkent a korábbi
évekhez képest. Tavaly más ágazatok ugyan nagyobb ütemű növekedést produkáltak, de a
mezőgazdasági ágazat utóbbi évekre jellemző stabilitása 2019-ben is nagymértékben hozzájárult a
nemzetgazdaság jó teljesítményéhez.

A növénytermesztés területén vegyes az összkép, mivel egyes - főleg szántóföldi - kultúrák
kifejezetten jó eredményt hoztak. Ilyen volt pl. a kukorica, az árpa, a zab és a búza. A napraforgó és
a repce betakarított mennyisége viszont csökkent, csakúgy, mint a legfontosabb zöldség és
gyümölcsfajtáké, ami elsősorban az időjárási körülményekre vezethető vissza. Mindezt összegezve
az eredmények mégis az ágazat növekedését mutatják.



Az állattenyésztés minden fontosabb ágazatban növekedést tudott felmutatni. A legnagyobb bővülés
a szarvasmarha ágazatban volt megfigyelhető, ami az export-eredményekben is megmutatkozott.

Az élelmiszeriparban 2019-ben is nőtt a termelési érték. Ez a pozitív tendencia már évek óta
tapasztalható.

A már említett. kiemelkedő agrárexport 2019-ben megközelítette a 9.4 milliérd eurót. ezzel minden
idők legmagasabb értékét elérve. A kivitel értéke 8,2%-kal haladta meg a 201 8-as eredményt. A teljes
nemzetgazdaság külkereskedelmi többletét 64%-ban az agrárexport adta. Jó látni. hogy a
mezőgazdasági és az élelmiszeripari termékek külkereskedelme évről évre milyen nagy mértékben
járul hozzá a nemzetgazdaság pozitív egyenlegéhez.

Ezek az eredmények igazolják. hogy a Kormány alapvetően jó úton jár: megfelelő az a stratégia.
amely mentén a mezőgazdaság fejlesztése megvalósul. Rengeteg kihívás van még előttünk ezen a
téren. és attól sem lehet eltekinteni. hogy az agrárium más szektorokkal összehasonlítva sokkal több
tényező befolyásának van kitéve. de egyértelműen látszik, hogy egy stabil. és egyre jobban működő
ágazati szerkezet alakul ki.

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

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2020. október 27-én lezárta.
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Függelék

Az LMP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag

kisebbségi véleménye

a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló
2018. évi L. törvény végrehajtásáról szóló T/13098. 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 képviselőcsoportjához 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:

Ha a 2019. év költségvetést és annak teljesítését nézzük, ezt egyszerűen úgy jellemezhetjük: ,,a
tücsök meséje". Felelőtlen költekezés fölösleges dolgokra, súlyos következményekkel.

2019 jó év volt pénzügyi szempontból. Mégpedig az utolsó, jó ideig. A kormány mégsem
tartalékolt, nem költött olyan fontos dolgokra, amik a társadalom és a gazdaság alapjait
erősítették volna meg. Nem jutott rendes béremelésre az egészségügyben, az oktatásban, a
szociális szférában; nem jutott az erőforrásainkat kímélő mezőgazdálkodásra, nem jutott a hazai
piacra termelő kisvállalkozások megerősítésére. És nem jutott, sőt csökkent a finanszírozása a
környezetvédelemnek, ami gyalázatos. Pedig megtehette volna, a kormány, hogy az LMP 2018-
ban benyújtott költségvetési módosítóit elfogadja. Akkor egészen másképp ért volna minket a
válság, egy stabilabb, válságállóbb gazdaságot és társadalmat, közszférát talál. Például több
száz orvossal és ápolóval több lenne itthon, akik 2019-ben vándoroltak ki. Ez sok-sok
emberéletet jelent, akiket meg lehetett volna menteni. És ez csak egyetlen dolog.

Most, 2020-ban, amikor a gazdaság és így az állami bevételek is bezuhannak, a hiány és az
adósság kilő, az infláció megugrik, igen nagy szükség lenne plusz forrásokra, illetve arra,
hogy a gazdasági-társadalmi alapok szilárdak legyenek, válságállóak.

Ám ez nincs így, mivel a kormány a 2019 évi plusz bevételeket csakúgy, mint az EU-ból érkező
forrásokat és a kedvező világgazdasági helyzetből fakadó magas bevételeket az előző években
- egyszerűen eltapsolta, saját üzleti körének zsebébe tette, fölösleges és káros szórakozásokra



költötte, a Liget projekttől Paks II-n és a kínai vasúton keresztül a stadionok és az úgynevezett
,,élsport" durva támogatásáig és a vadászati világkiállítás kisgömböcként növekvő tételéig.
Kimaradt viszont a szociális szektor, az önkormányzati szektor, erőforrásaink védelme (a
vízgazdálkodás, a talajkímélő gazdálkodás). Kimaradtak az oktatásban dolgozók, az
egészségügyi dolgozók (a megkezdett béremelések még a sok évi inflációt sem fedezték).

A költségvetés fő számaiból az államháztartási hiányon kívül semmi sem teljesült. Erre
mondják sport-nyelven (hátha azt értik) hogy teljes homály. A bevétlek és kiadások 10%-kal
nőttek, a költségvetés hiánya 13%-kal, az infláció és a forint/euró árfolyam is jelentősen eltért
a tervezettől.

Az agráriumban jelentős elmaradások vannak a környezetvédelem területén. Úgy látszik, a
kormány még mindig nem veszi komolyan a környezetvédelem és a fenntartható
mezőgazdaság jelentőségét.

Egyszerűen figyelmen kívül hagyja azokat az intő jeleket, amiket a klímaváltozás intéz az
emberiség felé. Súlyos hiba az, hogy a kormány nem kezeli megfelelően ezt a kezdődő válságot
és ez meglátszik a költségvetésen is.

A vidéki hálózatok fejlesztése is jócskán elmaradt a tervezett, illetve az előző évi adatoktól. Ez
nehezíti az amúgy is nehezebb gazdasági helyzetben lévő vidéki térségek helyzetét. Nagyon
fontos lenne, hogy a vidéki mezőgazdasági hálózat ki legyen építve annak érdekében, hogy a
gazdák rendelkezésére álljanak az ezekből eredő infrastruktúrák.

A NÉBIH fenntartására tervezett összeg egyáltalán nem volt elég a szakigazgatás
fenntartásához. Ez újra rávilágít arra a problémára, hogy itthon szakemberből hiány van.
Márpedig a feladatokat el kell látni, főleg az élelmiszerbiztonság feladatait.

Sok olyan környezetvédelmi szempontból fontos kiadás maradt el, ami szükséges lenne a
fenntartható mezőgazdaság létrehozásához.

A kormánynak jóval nagyobb hangsúlyt kéne fektetnie a mezőgazdaság fenntarthatóvá tételére.
Főleg ahogy a COVID-járványban kiderült, egy fontos stratégiai iparágról van szó. Nagyobb
hangsúlyt kell fektetni a kistermelők helyzetének javítására, a rövid ellátási láncok
támogatására, és minden olyan lépésre, ami a vidéki gazdák és gazdaság helyzetét javítja.

Ha helytelenül gazdálkodunk a juttatásokkal, nem megfelelő gazdasági rendszert építünk ki,
nem állítjuk sok lábra a mezőgazdaságot, akkor nem lesz válságálló. Márpedig a klímaválság
nem fogja kímélni sem a gazdákat sem a természetet. Itt a kormánynak teljesítenie kell.

Budapest, 2020. október 27.

(aláírás)

Csárdi Antal


