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Tisztelt Elnök Úr! 

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet 45. 
pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Jakab Péter (Jobbik) 
országgyűlési képviselő "Súlyos tévedésben az agrártárca az idényáras élelmiszerek árának 
alakulásával kapcsolatosan. Terveznek-e bármilyen hathatós intézkedést annak érdekében, hogy a 
hazai fogyasztók által is megfizethető élelmiszerek kerüljenek piacra?" című, K/12085. számú 
írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat. 



Címzett: Jakab Péter (Jobbik)
Benyújtó: Dr. Nagy István, agrárminiszter 

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján K/12085. számon
hozzám  benyújtott,  „Súlyos  tévedésben  az  agrártárca  az  idényáras  élelmiszerek  árának
alakulásával  kapcsolatosan.  Terveznek-e  bármilyen hathatós  intézkedést  annak érdekében,
hogy a hazai fogyasztók által is megfizethető élelmiszerek kerüljenek piacra?” című írásbeli
kérdésére a következő választ adom.

Fontos figyelembe venni, hogy piacgazdaságban, az Európai Unió tagjaként a Kormánynak csak
korlátozott mértékben van befolyása a fogyasztói árak alakulására. A Kormány 2014-ben ütemezett
áfacsökkentésbe kezdett,  amely keretében évről  évre új  termékek kerültek be az kedvezményes
áfakörbe: az élő sertés, a szarvasmarha, a juh és kecske, a sertés tőkehúsok, a baromfi, a tojás, a
friss tej, az étkezési célú hal és a sertésbelsőségek, illetve az ESL és UHT tejek áfája csökkent 5
százalékra.

Az  élelmiszerek  árának  növekedését  ellensúlyozta  más  termékek  (többek  között  a  ruházkodási
cikkek, energia, üzemanyagok) árának visszafogott alakulása. A keresetekről májusi adatok állnak
rendelkezésre,  melyek  alapján  nemzetgazdasági  szinten  9,4  százalékkal  emelkedtek  a  nettó
keresetek éves viszonylatban, vagyis folytatódott a fizetések vásárlóértékének növekedése.

Érdemes azt is kiemelni, hogy az elmúlt időszakban a Kormány adócsökkentésre, rezsicsökkentére
vagy éppen családi adókedvezményre vonatkozó döntései egytől egyig azt a célt szolgálják, hogy a
magyar családok jövedelmeik nagyobb részével gazdálkodhassanak szabadon.

Remélem, hogy tájékoztatásom választ adott a Képviselő Úr részéről felmerült kérdésre.

Budapest, 2020. augusztus 28.
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Dr. Nagy István
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