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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 10 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

JÁVOR BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok mindenkinek! Úgy néz ki, hogy együtt van a határozatképesség, 8 személyes 
jelenléttel és 5 helyettesítéssel a bizottság határozatképes, úgyhogy meg tudjuk kezdeni a 
munkánkat. 

Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, illetve vendégeinket a mai előreláthatólag 
viszonylag rövid ülésünkön, amely három napirendi pontot tartalmaz. Ezekről a bizottságnak 
szavaznia kell, hogy az írásban kiküldött napirendet ebben a formában el tudja-e fogadni, 
amely az adótörvényekhez beérkezett módosító javaslatokat, a géntechnológiai 
tevékenységről szóló jelentést és egy egyebek napirendi pontot tartalmaz.  

Ha ezt így, ebben a formában a bizottság támogatni tudja, azt kérem, kézfelemeléssel 
jelezzék. (Szavazás.) Ellene? Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nincs. Tehát egyhangúlag a 
bizottság elfogadta. Köszönöm szépen, akkor megkezdjük az érdemi munkát. 

Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4662. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatása) 

Az első napirendi pontban az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz beérkezett módosító indítványokat kell 
tárgyalnunk.  

A kormány részéről Kanyó Lóránt főosztályvezető-helyettes úr vesz részt az ülésen, az 
NGM részéről tájékoztatja a bizottságot a kormány álláspontjáról a módosítókkal 
kapcsolatban. 

Tisztelettel köszöntöm a főosztályvezető-helyettes urat. Kérdezem, hogy van-e az 
egyes módosítókba való részletes munka megkezdése előtt általános észrevétele a 
módosítókkal kapcsolatban.  

 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nincsen. 
 
ELNÖK: Nincsen, akkor el tudjuk kezdeni a munkát. A nagy, több száz módosítót 

tartalmazó csomagból a bizottságunkat csak egy körülbelül tucatnyi módosító indítvány érinti, 
ezekről fogunk szavazni.  

Elsőként a 83-as ajánlási ponton, Vágó Gábor és Scheiring Gábor képviselők 
módosítók indítványa kerül terítékre.  

Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki 

támogatja. (Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? Tehát a bizottság 
egyharmada sem támogatja.  

A 84-es ajánlási ponton ugyancsak Vágó Gábor és Scheiring Gábor képviselők 
javaslata.  

A kormány álláspontja? 
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
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ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatja. 

A 104-es ajánlási pont kerül sorra, Vágó Gábor és Scheiring Gábor képviselők 
módosító indítványa.  

Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs. Egyharmad sem 
támogatja. 

A 105-ös ajánlási ponton, amely összefügg a 332-es ajánlási ponttal, ezekről egyben 
fogunk szavazni, Koszorús László képviselő módosító indítványa. 

Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság támogatja. 
A 106-os ajánlási ponton, amely összefügg a 117-es ajánlási ponttal, tehát a kettőről 

egyben szavazunk, Vágó Gábor és Scheiring Gábor képviselők módosító indítványa.  
A kormány álláspontja? 
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada 
sem támogatja. 

A 140-es ajánlási ponton, amely összefügg a 138-as ajánlási ponttal, ezekben egyben 
szavazunk, Rogán Antal képviselő úr módosító indítványa. 

A kormány álláspontja? 
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs. A bizottság 
támogatja a javaslatot. 

A 196-os ajánlási pont, amely összefügg a 200-as ajánlási ponttal, ezekről egyben 
szavazunk. A 198-as és a 200-as ajánlási pontokkal összefügg, ezekről tehát egyben 
szavazunk. (Fülöp István jelzi, hogy helyettesíti Fejér Andort.) 

A helyettesítést kérem, hogy Széles Zsuzsának jelezzék. Ha ez rendeződik, akkor 
továbbmennénk a szavazással. Tehát a 196-os ajánlási pont, amely összefügg a 198-as és a 
200-as ajánlási pontokkal, Scheiring Gábor és Vágó Gábor képviselők módosító indítványa.  

A kormány álláspontja? 
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A helyettesítés megtörtént, Fejér Andort helyettesíti 
Fülöp István, tehát 15-en vagyunk, és a bizottság egyharmada sem támogatja. 
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A 199-es ajánlási ponton, amely összefügg a 194-es ajánlási ponttal, Volner János 
képviselő módosító indítványa. 

A kormány álláspontja? 
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) 1. A bizottság egyharmada 
sem támogatja. 

A 205-ös ajánlási pont következik, mely összefügg a 194-es ajánlási ponttal, Volner 
János képviselő módosító indítványa. 

A kormány álláspontja? 
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja, 

(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada 
sem támogatja. 

A 208-as ajánlási pont, amely összefügg a 209-es ajánlási ponttal, egyben szavazunk 
róluk, Manninger Jenő képviselő módosító indítványa. 

A kormány álláspontja? 
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja.  
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Egy indoklást kérhetnék? 
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A módosító indítvány el 

kívánja hagyni a törvényjavaslatból a külföldi gépjárművek adójára vonatkozó szabályok 
hatályon kívül helyezését, tehát fent kívánja tartani a külföldi gépjárművek adóját. Ezzel 
összefüggésben viszont hatályon kívül helyezne a gépjárműadó-törvényből olyan 
rendelkezéseket, amelyek jelenleg lehetővé teszik azt, hogy nemzetközi szerződéssel, 
viszonossággal el lehessen térni a gépjárműadó-kötelezettségtől. Egyébként ezen 
egyezmények viszonossága eredményeként számos tehergépjármű halad át hazánkon 
adómentes fuvarozási engedéllyel. A módosító indítvány kapcsán még hangsúlyoznám, hogy 
elsősorban a külföldi gépjárművek Magyarországon való áthaladása és ezzel összefüggő 
közteher-fizetési kötelezettsége nem az adó miatt, az adó léte vagy nemléte függvényeként áll 
elő, hanem amiatt, hogy számos adómentes fuvarozási engedélyt, és általában fuvarozási 
engedélyt kapnak a külföldi fuvarozók Magyarországon.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen.  
Alelnök úr kért szót. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Csakhogy a tudatlanságomat próbáljam meg 

egy kicsikét javítani. A 209-esről kérdezném a kormány képviselőjét, hogy ez akkor nem egy 
technikai sorszámozás, hanem a sorszámozás megváltoztatása azt eredményezi, amit ön most 
itt elmondott. 
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KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, együttesen a 208 és a 
209-es számú ajánlási pont, összességében ez az eredménye.  

 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Értettem most már, volt egy kis zavar. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztázódott a helyzet? (Dr. Turi-Kovács Béla: Igen.) 

Akkor tudunk szavazni róla. Tehát ezt a kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki 
az, aki támogatja? (Szavazás.) Aki nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Egyben szavaztunk, a 208 és a 209-es összefüggött egymással, a bizottság egyharmada sem 
támogatja. 

A 316-os ajánlási pont következik, amely összefügg a 317-es, a 333-as, a 350-es, a 
364-es és a 366-os ajánlási pontokkal: a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényhez 
kapcsolódó módosítókról van szó.  

Ezzel kapcsolatban szükségesnek látom megjegyezni, mielőtt rátérnénk a szavazásra, 
hogy lassan az ember kifogy a szavakból, ami a parlamentben zajló folyamatokat illeti. A 
termékdíjtörvény nem került megnyitásra az adótörvények módosítását célzó csomagban, 
tehát szent meggyőződésem, hogy a termékdíjtörvényhez benyújtott módosító indítvány 
konkrétan a Házszabállyal szemben, házszabályellenesen került a bizottság elé.  

Miután nem mi vagyunk az első helyen kijelölt bizottság, ezért nem áll módunkban 
szavazni arról, hogy ez a módosító indítvány házszabályszerű-e vagy sem, de ezt 
mindenképpen szükségesnek tartom jelezni, hogy egész egyszerűen nem felel meg az 
Országgyűlés működési rendjének az, hogy ez a módosítás előttünk van. Emellett azért azt is 
megjegyezném, mielőtt átadom a szót természetesen alelnök úrnak, hogy az is jellemző, hogy 
a termékdíjtörvény, ami gyakorlatilag nyár elején került elfogadásra, már most egy több, mint 
10 oldalas módosításon esik át, tehát ez kitűnően jelzi, hogy milyen minőségű jogalkotási 
munka zajlik itt az Országgyűlésben, és ez, azt hiszem, mélységesen elkeserítő. Ennek 
fényében természetesen mindenki a saját lelkiismerete szerint szavazhat, és nem áll 
módomban levenni a napirendről ezt a pontot, ezt muszáj volt elmondanom, és megadom a 
szót Turi-Kovács Béla alelnök úrnak. 

 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Tehát anélkül, hogy ebben a 

kérdésben állást foglalnák, az az egyébkénti álláspontom, hogy ha elnök úr úgy látja, hogy ez 
házszabályellenes, ebben az esetben is mi úgy vagyunk kénytelenek szavazni, hogy ez most 
házszabályszerű, mert ide be van terjesztve. Elnök úrnak pedig módjában áll megkeresni az 
Igazságügyi és alkotmányügyi bizottságot, és ott ennek a házszabályszerűségéről 
állásfoglalást kérni. Ezt követően lehet egy olyan helyzet, ami vagy házszabályszerű, vagy 
nem, de mi most a magunk részéről csak szeretném jelezni, úgy kell tekintsük, hogy 
házszabályszerű, mert elénk így került.  

 
ELNÖK: Nagy Andor! 
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Én is azért kérek szót, mert van némi igazság abban, 

amit az elnök úr mond. Itt egy olyan jelentős mértékű változtatásnak vagyunk a szemtanúi pár 
hónapon belül, ami szerintem egy indoklást igényelne az előterjesztőtől, hiszen itt elég 
lényeges elemeihez nyúlnak hozzá a termékdíjtörvénynek. Mi természetesen meg fogjuk ezt 
szavazni, de azt szeretném kérni a tárca jelenlévő képviselőjétől, hogy valami indoklást 
mondjon nekünk, hogy ilyen rövid időn belül miért kell ilyen lényeges változtatásokat 
eszközölni; illetve, hogy ezek előreláthatóak voltak-e, és az adótörvényekhez kellett 
benyújtani, mert nem lehetett a termékdíjtörvényben ezeket szabályozni. Elképzelhető, hogy 
ez a megoldás, csak arra kérném, hogy ezt, mielőtt szavazunk, indokolja meg.  
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ELNÖK: Köszönöm.  
Bödecs képviselő úr! 
 
BÖDECS BARNA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Szeretném a Jobbik 

frakció részéről is kifejteni azt az álláspontot, hogy botrányosnak tartjuk a beterjesztésnek ezt 
a formáját. Tudtunk arról, hogy a minisztérium a nyáron elfogadott termékdíjtörvény 
módosítását készíti elő, ugyanakkor ennek az lett volna a módja, hogy ez általános vitára 
bejön a Ház elé, és megint nem egyéni képviselői indítványként terjesztik be. Ráadásul még 
csak nem is egyéni képviselői indítványként jön be, mint anno a termékdíjtörvény, hanem 
módosító indítványként kapjuk meg egy olyan adócsomaghoz, amiben ez nem is szerepel, 
ilyen értelemben a Jobbik részéről ezt messzemenően vissza kell utasítanunk a javaslat 
tartalmára függetlenül, tehát nem fogjuk ezt ebben a formában támogatni. Úgy gondoljuk, 
hogy a magyar Országgyűlés működési rendje megköveteli azt a partnerséget a kormányzat 
részéről is, ami ebben elvárható. Hasonlóképpen kifogásoljuk azt, hogy az előterjesztő nincs 
is jelen. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Alelnök úrra röviden reagálva. Természetesen módomban áll az 

Alkotmányügyi bizottsághoz fordulni, ahogy ezt megtettem anno a termékdíjtörvény 
beterjesztésekor is, ami szintén, meggyőződésem szerint, házszabályellenesen jött be. 
Amennyire az Alkotmányügyi bizottság komolyan vette az akkori megkeresésemet, 
megmondom őszintén, hogy nem szívesen fárasztom a munkatársaimat ilyen leveleknek a 
megírásával. Az Alkotmányügyi bizottság hónapokon keresztül érdemben nem foglalkozott a 
beadvánnyal, már régen elfogadásra került a termékdíjtörvény, mire egy teljesen formális 
indoklással elutasításra került a megkeresésem. Ennek ellenére úgy fogok csinálni, mint hogy 
ha normális Országgyűlésben dolgoznánk, és az Alkotmányügyi bizottsághoz fogok fordulni, 
de egészen elszomorító, ami zajlik. Ebben a formában egyetértek Bödecs Barnával, az LMP 
frakció tulajdonképpen a tartalmától függetlenül, egyébként a tartalma is több ponton 
problémás, de a tartalmától függetlenül elképzelhetetlen, hogy ezt az eljárásmódot támogatni 
lehessen, tehát mi is elutasítjuk, és nem fogjuk támogatni. 

Szili Katalin képviselő asszony!  
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Elnök Úr! Képviselőtársaim! 

Függetlenül attól, hogy elnök úr az Ügyrendi bizottságnak a döntését már előre 
prognosztizálja, én ettől függetlenül azt kérem, hogy írja meg. Mert szerintem önmagában, ha 
az ember ennek a módosításnak csak a címét veszi figyelembe, ami arról szól, hogy a 
környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása és eltérő 
szöveggel történő hatályba léptetése, ez már önmagában az emberből, még ha nem is jogász, 
akkor is egyszerűen azt a fajta ellenérzést váltja ki, hogy itt nem tudom mihez képest eltérő 
szöveggel történő hatályba léptetése. Mondjuk, ez nem éppen a jogbiztonságot fogja erősíteni. 
És én kérem még elnök urat arra is, hogy a hétfői elnöki értekezleten tegye szóvá ezt a 
kérdést, és arról már nem is beszélünk, és annak a mélységeibe nem is megyek, ami 
nyilvánvaló, hogy azokat, akik ebben érintettek, senki meg nem hallgatta, nem történt 
egyeztetés, tehát egyszerűen én magam is ezt, bár eléggé szofisztikált szoktam lenni, de 
önmagában felháborítónak tartom. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha más észrevétel nincs, akkor ezek után megadom a 

szót a kormány képviselőjének, egyrészt, hogy a kormány álláspontját ismertesse a 
módosítással kapcsolatban, másrészt, hogy a felmerült problémákra, kérdésekre reflektáljon.  
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KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. A kormány az 
indítvány elfogadását támogatja, teljes magabiztossággal ezt tudom mondani. Egyébként 
titkon reméltem, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium tisztelt kollegái, akik a módosító 
indítvány kidolgozásában nyilván technikai segítséget nyújtottak a képviselő úr számára, itt 
lesznek, és kimerítő és részletes indokolását tudják adni a tisztelt bizottságnak a tekintetben, 
hogy miért is van szükség az egyébként már elfogadott törvény más szöveggel való hatályba 
léptetésére.  

Ami a címet illeti, ez nyilván arra utal, hogy jelenleg van egy, az Országgyűlés által 
elfogadott, de még hatályba nem lépett törvény, ez egy jogtechnikai megoldás, hogy a még 
hatályba nem lépett törvény egy más szöveggel lép hatályba.  

Ami a lényegi elemet illeti, a módosító indítvány tulajdonképpen két célt fogalmaz 
meg. Az egyik az, hogy a személyi és tárgyi hatály pontosításával csökkenjen a 
kisvállalkozások adminisztrációs terhe, és ezeket az adminisztrációs terheket főképp a 
nagyobb környezethasználókhoz terhelje. A másik cél pedig az, hogy a költségvetési 
bevételek növekedjenek, az eredeti 50 milliárdhoz képest ez az indítvány 60 milliárd forintos 
bevételi előirányzatot fogalmaz meg.  

Amennyiben a tisztelt bizottság igényli, akkor én ígéretet teszek arra, hogy a 
következő ülésükön mindenképpen, amikor a kapcsolódó módosító indítványok vitája lesz, 
gondoskodunk arról, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium arra felhatalmazott autentikus 
képviselője ennél mélyebb magyarázatot is tudjon önöknek adni, és rendkívül sajnálom, hogy 
részleteibe menően nem áll módomban erről a módosító indítványról önöknek magyarázatot 
adni, ezért elnézésüket kérem.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Említette a jogtechnikai megoldást. Nem állom meg, 

hogy ne jelezzem, hogy van egy másik jogtechnikai megoldás, hogy átgondolják, hogy mit 
terjesztenek be a parlamentbe, és akkor nem kell néhány hónap múlva visszahozni egy 
gyökeres átalakítással javaslatot. Viszont abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a 
Vidékfejlesztési Minisztérium illetékes képviselője jelen van az ülésünkön. Kolozsiné dr. 
Ringelhann Ágnes itt van, én kérdezem, hogy van-e a főosztályvezető asszonynak 
felhatalmazása arra, hogy a bizottságot tájékoztassa a benyújtott módosító indítvány szakmai 
részleteiről.  

 
KOLOZSINÉ DR. RINGELHANN ÁGNES (Vidékfejlesztési Minisztérium): Azt 

szeretném mondani, hogy nincs felhatalmazásom, én hulladékgazdálkodási főosztályvezető 
vagyok. Gyakorlatilag szakmai egyeztetés természetesen ezzel kapcsolatban történt, de erre 
vonatkozólag én politikai felhatalmazást nem kaptam.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Azt kérjük akkor, hogy ahogy a főosztályvezető-helyettes úr 

elmondta, a következő ülésünkön, amikor a kapcsolódó módosító indítványokra sor kerül, 
addig kérjük, hogy tisztázzák a jogköröket, és kapjon a bizottság ezzel kapcsolatban szakmai 
tájékoztatást.  

Most pedig annak ismerete nélkül, hogy tulajdonképpen mi a szakmai indoklása ennek 
a módosító indítványnak, szavazásra bocsátom a 316-os ajánlási ponton szereplő módosító 
indítványt, amely további, már ismertetett pontokkal összefügg, és ezekről így egyben 
csomagban fogunk szavazni.  

Az NGM főosztályvezető-helyettesének tájékoztatása szerint a kormány ezt a 
módosító indítványt támogatja. Kérdezem, a bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja a 
módosító indítványt. (Szavazás ) 11. Nem támogatja? (Szavazás.) 4. Tartózkodás? (Szavazás.) 
Nincs. Tehát a bizottság a módosító indítványt támogatja.  
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Egyetlen módosító javaslat maradt még hátra, a 359-es ajánlási ponton, Rogán Antal 
és Seszták Miklós képviselők módosító indítványa.  

Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány az 

indítványt. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. (Dr. Nagy Andor: Kérhetnék indoklást.)  
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A módosító indítvány 

összességében, ahogyan egyébként az látható is a beterjesztett indítványból, alacsonyabb 
adótételeket fogalmaz meg. Ezek az alacsonyabb adótételek összességében egy 2-2,5 milliárd 
forinttal csökkentenék a regisztrációs-adóbevételt. Ezen túlmenően csökkentenék az 
alacsonyabb környezetvédelmi normáknak eleget tevő személygépkocsik adótételeit 
jellemzően, bár a csökkentés szinte mindegyik adótételen végighúzódik. Ezekre tekintettel 
nem támogatja a kormány az indítványt.  

 
ELNÖK: Jó, tehát akkor meghallgattuk az indoklást. Nyilván mindenki áttekintette az 

eredeti javaslatot, amelyben vannak bizonyos logikai érdekességek, maradjunk ennyiben. De 
a kormány ezt a módosító indítványt nem támogatja. Ennek fényében kérdezem, hogy a 
bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja ezt a módosítót. (Szavazás.) Nem támogatja? 
(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Tehát a bizottság támogatja a módosító indítványt.  

Ezzel az adótörvényekhez benyújtott módosító javaslatok megtárgyalása napirendi 
ponttal végeztünk.  

Megköszönöm Kanyó Lóránt úrnak, hogy a bizottságot tájékoztatta az NGM és a 
kormány álláspontjáról, és továbblépünk a 2. napirendi pontra. A géntechnológiai 
tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási alkalmazásával kapcsolatos 
egyes kérdésekről és az ezeket érintő magyar stratégiáról szóló országgyűlési határozatban 
foglaltak 2009. és 2010. évi végrehajtásáról szóló jelentés J/4748-as számon volt 
megismerhető, ennek a tárgyalására térünk rá.  

A géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási 
alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő magyar stratégiáról 
szóló 53/2006. (XI.29.) OGY határozatban foglaltak 2009. és 2010. évi végrehajtásáról 
szóló jelentés (J/4748. szám) (Általános vita)  

A Vidékfejlesztési Minisztérium részéről Andorkó Rita, és ne haragudjon, a kolléga 
nevét kérném. 

 
DR. FELDMAN ZSOLT helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Feldman Zsolt, az agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár vagyok.  
 
ELNÖK: És Feldman Zsolt képviseli az előterjesztőket, és én meg is adnám önöknek a 

szót, hogy mutassák be a bizottságnak a géntechnológiai jelentést.  

Dr. Feldman Zsolt helyettes államtitkár (VM) szóbeli kiegészítője 

DR. FELDMAN ZSOLT helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm a szót. A kormány valóban az 53/2006-os 
országgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően terjesztette elő az Országgyűlés elé a 
2009. és 2010. évi géntechnológiai tevékenységről szóló beszámolót, amely tulajdonképpen 
ebben az országgyűlési határozatban megfogalmazott különböző feladatokkal, szempontokkal 
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és rögzített elvekkel kapcsolatban kíván egyfajta áttekintést nyújtani az elmúlt időszakban 
ezen a területen történt fejleményekről mind hazai, mind pedig nemzetközi vonatkozásban, 
hiszen a kettő nagyon szorosan összefügg egymással.  

Engedje meg a tisztelt bizottság, hogy nagyon röviden néhány fontosabb kérdést 
kiemeljek ebből a jelentésből, amely megítélésem szerint mindenféleképpen a figyelem 
fókuszálására érdemes. 

Az első és legfontosabb az a MON810-es génmódosított kukorica magyarországi 
moratóriumának meghosszabbítása, ennek a fenntartásának a megvédése, hiszen mint azt 
szerintem a bizottság tagjai is ismerik, az Európai Bizottság egy újabb moratórium 
megszüntetésére vonatkozó javaslattal élt, amely azonban a magyar diplomácia, a civil 
szervezetek, a szakma általános és együttes fellépésének eredményeképpen számunkra 
kedvező kimenetellel zárult. Éppen ezért a 2007. évi európai bizottsági kísérlet után, 2009-ben 
is sikerült a Környezetvédelmi Tanács ülésén megvédeni, fenntartani a MON810-es 
moratóriumot.  

Szintén a moratóriumokkal összefüggésben, ebben az időszakban az Amflora 
génmódosított burgonyával kapcsolatos védzáradéki eljárás volt, amely a figyelem 
középpontjába került, hiszen 2010 márciusában került engedélyezésre ez a típusú burgonya 
forgalomba hozatala, amellyel kapcsolatban kettős kormányzati, vagy kétszintű kormányzati 
fellépés valósult meg. Hiszen egyik oldalon a védzáradéki eljárást megindította az akkori 
agrárkormányzat, és ezt megvalósította; a másik oldalon pedig 2010 áprilisában a Magyar 
Köztársaság keresetet nyújtott be az Európai Unió Bírósága felé, amely kérte ennek az 
Amflora génmódosított burgonyának a termesztésére és a takarmányként történő forgalomba 
hozatalára történő határozatok megsemmisítését.  

Fontos azt hangsúlyozni, a bevezetőmben említett nemzetközi vonatkozások miatt is, 
hogy több tagállam beavatkozott Magyarország mellett ebben a bírósági eljárásban: Ausztria, 
Luxemburg, Franciaország vagy éppen Lengyelország.  

Szintén ebben az időszakban fontos kiemelnünk azt, hogy nagyon fontos előrelépés 
történt a génmódosított növények termesztésére vonatkozó nemzeti vagy tagállami hatáskör 
rugalmasabbá tétele tekintetében, hiszen 2010 júliusában született meg a bizottságnak az a 
javaslata, amely alapján ez a nagyobb tagállami rugalmasság lehetővé válik.  

Fontosnak tartom azt kiemelni, hogy a magyar elnökség alatt ez a téma kiemelt 
figyelmet kapott, a magyar kormányzat ezt a témát a különböző tanácsüléseken kiemelten 
forszírozta és támogatta, és azt gondolom, hogy a lengyel elnökség számára egy nagyon jól 
előkészített, és reményeink szerint minél hamarabb végső döntési fázisba hozható ügyet 
sikerült átadnunk.  

Hasonlóképpen a 2009-’10. évi tevékenység fontos elemének tartom azt, hogy az az 
európai uniós környezeti kockázatértékelési útmutatóval kapcsolatos felülvizsgálati munka, 
amely megindult, ebben Magyarország nagyon komoly és aktív szerepet vállalt, ebben 
szeretnék is köszönetet mondani a kollegáknak, akik ebben a munkában részt vesznek.  

Ugyanígy ebben az időszakban, 2010 júniusáig, kellett minden tagállamnak, így 
Magyarországnak is egy nagyon fontos, a GMO-kal és a termesztésükkel kapcsolatos 
gazdasági, társadalmi hatásokat elemző kérdőívet kitölteni, és itt Magyarország ezen 
túlmenően, a kötelező feladaton túlmenően, egy olyan tanulmányt mutatott be a bizottságnak, 
amely részletesen bemutatta a magyarországi hatásvizsgálatok lényegét.  

Néhány fontosabb kérdést még röviden. Szintén kollegáink hathatós munkája 
következtében nagyon komoly munkát folytat a kormányzat annak a tudományos 
koordinációnak az elősegítése érdekében, amely az EFSA keretében kell, hogy 
megvalósuljon, ez mindenképpen a GMO-kal kapcsolatos nemzetközi együttműködés 
elmélyítését szolgálja. 
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Végezetül, nem kitérve minden részletre, fontosnak tartom még azt elmondani, hogy 
természetesen a bizottságban, a tanácsüléseken folyó munka mellett nagyon fontos a magyar 
közvélemény megfelelő tájékoztatása. Ebben az időszakban is nagyon komoly 
konferenciákon, és tömegtájékoztatási kampányokon keresztül került sor a szélesebb hazai 
közvélemény GMO-kal kapcsolatos tájékoztatására, az ezzel kapcsolatos legszükségesebb 
tudnivalók átadására.  

Azt gondolom, hogy ez a jelentés – zárógondolatként – egy objektív és a legfontosabb 
fejleményeket széles körűen bemutató jelentés. Azt gondolom, hogy mindenféleképpen 
alkalmas arra, hogy azokat a következtetéseket levonjuk, hogy mely területeken szükséges 
továbblépni kormányzati szempontból, és azt gondolom, hogy ez a jelentés is részben alapul 
szolgálhat ahhoz a munkához, amelyről már részben tájékoztatást is adtam itt ebben a 
bizottságban korábban a GMO munkacsoport keretén belül. 

Én azt kérem a tisztelt bizottságtól, hogy ennek a jelentésnek az Országgyűlés általi 
tárgyalását támogassa. Köszönöm szépen.  

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, 
hozzáfűznivalójuk. (Jelzésre.) Igen, Nagy Andor alelnök úr, parancsoljon! 

 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Lenne majd kérdésem is, 

de előtte szeretném elmondani, hogy ahogy mindig is Magyarországon ötpárti egyetértés van 
a parlamentben is abban, hogy Magyarországnak alapvető érdeke a moratórium fenntartása, és 
ahogy ön is elmondta, ez egy komoly siker volt, hogy Magyarországnak sikerült ezt újra 
elérnie, nem is lesz ebben szerintem vita. A Fidesz-KDNP frakció természetesen támogatja a 
jelentés általános vitára való alkalmasságát. 

A kérdésem pedig a következő, engem a részletek mégis érdekelnének, bár ön jelezte, 
hogy nem kíván belemenni. A MON810-nél, a nekem eljuttatott feljegyzés szerint, 
tudományos meglapozottsággal tudtuk alátámasztani, hogy miért akarjuk a moratóriumot 
fenntartani. Érdekelne, hogy mit jelent pontosan a tudományos megalapozottság, hogy erről 
mondanának-e valamit. A burgonya esetében viszont az van, hogy a meglévő 
kockázatértékelés tudományos felülvizsgálata alapján kívánunk védekezni. Nem értem ezeket, 
hogy mi van ezek mögött, kifejtenék egy kicsit részletesebben, hogy meg tudjuk ezt pontosan 
érteni? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Egyéb kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Én csak egy rövid 

hozzáfűzést szeretnék tenni. Elöljáróban jelezném, hogy a jelentés általános vitára való 
alkalmasságát az LMP frakció nevében támogatni fogom, és az LMP ezt a jelentést támogatni 
fogja.  

Azt látni kell, hogy a jelentés a 2009/2010. évről szól, amikor valóban a MON810-es 
és az Amflora burgonya moratóriuma volt a legfontosabb kérdés. Az igazán izgalmas a 2011-
es jelentés lesz majd jövőre, amikor egyrészt a GMO-tilalom alaptörvénybe foglalása fel fog 
bukkanni, a nyári GMO-szennyezéses botrányok, amire említés szintjén ez az anyag is kitér, 
fel fog bukkanni, tehát ott fognak az igazából izgalmas kérdések előkerülni. 

Egy dolgot jeleznék, illetve kérnék tulajdonképpen a minisztérium részéről. A 6. 
pontban, illetve a 10. pontban szó van a civil szervezetek, illetve az érdekképviseletek, 
gazdaszervezetek tájékoztatásáról, és itt a jelentés beszámol arról, hogy a honlapokon milyen 
tájékoztatás zajlik a rendezvényekről, ahol a gazdák számára a GMO-kal kapcsolatos 
információkat hoztak nyilvánosságra, vagy tettek elérhetővé. Azt gondolom, hogy azért a 
magyar gazdatársadalom többségétől nem várható el, hogy minisztériumi rendezvényeken 
vonuljon fel rendszeresen, valakinek vetni és aratni is kell, úgyhogy nem biztos, hogy ezeken 
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mindannyian részt tudnak venni, és az sem biztos, hogy mindenki azonos hozzáféréssel 
rendelkezik honlapokhoz és internethez. Nagyon fontos lenne, hogy egy stratégiailag 
kidolgozott program induljon el, hogy a falugazdász-hálózaton keresztül, a szakigazgatási 
hivatalon keresztül közvetlenül a gazdák számára széles körű tájékoztatást juttassanak el a 
GMO-kal kapcsolatos magyar álláspont, az alelnök úr által említett konszenzusos magyar 
álláspont megismertetésére.  

Tudjuk, hogy nagyon komoly lobbiérdekek szólnak a magyar GMO-tilalom aláásása 
mellett, és bizonyosak vagyunk abban, hogy az érintett cégek nem lankadnak ezt a 
lobbitevékenységet végezni. Ezzel szemben azt gondolom, hogy a kormánynak komoly 
feladata, hogy a magyar álláspont indokoltságát a gazdák előtt megismertesse és megvédje, 
úgyhogy ezen a területen úgy gondolom, hogy szükség van még a jelenleginél is intenzívebb 
erőfeszítésekre.  

Ha más észrevétel nincsen, akkor megadom a szót Feldman úrnak, hogy a felvetésekre 
reagáljon, illetve az alelnök úr kérdéseire válaszoljon.  

 
DR. FELDMAN ZSOLT helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Andorkó Rita kolleganőmet szeretném megkérni egyrészt. 

Andorkó Rita (VM) válaszadása 

ANDORKÓ RITA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. Köszöntök 
mindenkit. Nagy Andor felvetésére, a MON810-es moratórium új tudományos eredményeken 
alapszik. Ez Darvas úr, Darvas Béla a GEBB elnöke, Székács András a GMO-kerekasztal 
elnöke, illetve az ő munkatársaik által benyújtott, lepublikált adatokon alapszik. Bizonyos 
magyarországi védett lepkefajoknak a mortalitásáról, illetve az utódaiknak a reprodukciójára 
való kifejtett negatív hatásairól szólnak ezek a publikációk. Ezek a védett lepkefajok. Annak 
ellenére, hogy ezek lepublikált, mind magyar, mind nemzetközi folyóiratokban 
nyilvánosságra hozott adatok, ennek ellenére, amikor az EFSA-hoz, az Európai Élelmiszer-
biztonsági Hivatalhoz ezeket az adatokat benyújtottuk, az EFSA nem tartotta ezeket az 
adatokat, ezeket az eredményeket eléggé megalapozottaknak, és ezért is az EFSA egy negatív 
véleményt fogalmazott meg a magyarországi eredményekről. Ezt terjesztette a bizottság az 
Európai Bizottság elé, és ezért kellett ez az óriási lobbitevékenység, hogy a környezetvédelmi 
miniszterek tanácsán a miniszterek minősített többsége a bizottsági javaslat ellen szavazzon, 
tehát fenntarthassuk a moratóriumot.  

Tehát annak ellenére, hogy a MON810-es GM-kukorica esetében véleményünk 
szerint, és a lepublikált eredmények szerint, megalapozott adataink voltak a MON810-es 
kukorica káros hatásaira vonatkozóan, ennek ellenére is kellettek a lobbitevékenységek.  

Az Amflora esetében sokkal nehezebb a helyzet. Nem végeztünk Magyarországon az 
Amflorával kapcsolatban semmiféle kutatást, ezért is, ahogy a helyettes államtitkár úr is 
említette, két oldalról próbáltuk megközelíteni ezt a kérdést. Az egyik a per, a másik a 
védzáradék. A 2001/18-as uniós irányelv szerint, védzáradékot csak úgy tudunk bevezetni, 
hogy új tudományos eredményeket mutatunk fel. Mivel ezek nem voltak, megpróbáltuk 
magának az egész engedélyezési folyamatnak a hiányosságait felhozni. Így a moratórium 
azon alapszik, hogy például felsorolva, milyen vizsgálatok nem történtek az Amflora 
burgonyával, például: környezeti, egészségügyi, nem célszervezetekre való hatásvizsgálatok 
stb.; illetve nagyon fontos, hogy ez a burgonya tartalmaz-e egy ilyen antibiotikum rezisztencia 
génmarkert. És innentől kezdve, mivel 2004 óta ezeket ki kell vonni a forgalomból, ezt nem 
tették meg, erre hivatkozva ez egy nagyon erős alap arra, hogy ne engedélyezhessük ezt a 
burgonyát.  

Tehát a moratóriumunk, az Amflora burgonyáról szóló moratórium ezen alapszik. 
Jelenleg a bizottság még nem foglalkozik vele, előzetes jelzések szerint a magyar elnökségre 
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való tekintettel annyit tudunk, hogy az osztrákok moratóriumát már az EFSA-nál vizsgálják, 
berendelték őket, tehát várható az, hogy az Amflora moratóriumunk is felülvizsgálat alá fog 
esni a következő évben.  

A következő kérdésre, Jávor Benedek úr kérdésére, csak azt szeretném megemlíteni a 
civil szervezetekkel való együttműködésről, hogy 2009 őszén, 2010 tavaszán úgynevezett 
roadshow keretében eljutottunk a gazdákhoz. Mi is éreztük ennek a tájékoztatásnak a 
szélesebb körű hiányát, és ezért, például most volt az OMÉK, és ez is majd a 2011-es évi 
beszámolókban lesz kifejtve, tehát az OMÉK-on is találkoztunk kifejezetten közvetlenül a 
gazdákkal, illetve ott egy kiadványt is sikerült eljuttatnunk hozzájuk, de mi is nagyon 
fontosnak tartjuk, és ebben egyre több kapacitást próbálunk invesztálni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Alelnök úr! 
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Hadd használjam ki, hogy szakértők vannak jelen a 

bizottsági ülésen, és még egy kérdést hadd tegyek fel. 
Olyan kutatási eredmények vannak-e, vagy van-e olyan kutatás, ami ezeknek a 

termékeknek, legyen az a MON8-as vagy a burgonya, az emberi egészségre gyakorolt 
közvetett vagy közvetlen ártalmasságát tudja bizonyítani. Mert, ha jól értem, mind a két 
esetben: az első esetben lepkefajokkal érveltünk, a másik esetben sem az emberi egészségre 
való ártalmassággal igazából. Politikai szempontból ez lenne az áttörés, ha erre vonatkozóan 
lennének kutatások vagy kutatási eredmények, mert ez a kulcsa az egész ügynek politikailag. 
Azzal érvel az ellenfél, akik támogatják a genetikailag módosított növényeket, hogy nem 
bizonyítható az emberi egészségre való ártalmasságuk, mi meg azt mondjuk, hogy igen, mert 
ha nem bizonyítják be, hogy ártalmatlan, akkor az lehet ártalmas is. Én azt gondolom, hogy ez 
egy kulcskérdés, és áttörést jelenthetne a magyar álláspont megerősítésében is, ha ilyen 
közvetett vagy közvetlen bizonyítékok lehetnének.  

 
ELNÖK: Igen. Parancsoljanak! 

Dr. Feldman Zsolt helyettes államtitkár (VM) válaszadása 

DR. FELDMAN ZSOLT helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm a kérdést, teljesen jogos. Pont a tegnapi napon történt egy olyan széles körű 
szakmai, szakértői egyeztetés, amely ezt a kérdést taglalja, hiszen be kell vallani kritikusan, 
hogy jelen pillanatban ilyen típusú magyar kutatások nincsenek, és a GMO munkacsoport 
keretén belül elkezdtünk intenzíven azzal foglalkozni, hogy melyek azok a célkutatások, 
amelyekre Magyarországnak szüksége van az álláspontja alátámasztására. A másik oldalon 
pedig, hogy ezekhez a kutatásokhoz most jelen pillanatban milyen humán erőforrás és 
bármilyen más erőforrás áll rendelkezésre, és potenciálisan melyek azok a pályázati 
lehetőségek, melyek azok a más típusú erőforrások, amiből meg lehet ezeket csinálni. 

Tehát elkezdtünk ezzel foglalkozni, mert éreztük azt a problémát, amit a képviselő úr 
is felvetett, hogy itt nincs minden rendben, és bízom benne, hogy ezekkel kapcsolatban akár 
már a következő jelentéskor, vagy még előbb, számot tudunk adni, hogy mire jutottunk, és mi 
az az álláspont, amit kialakítottunk azzal kapcsolatban, hogy mit miből és hogyan kell 
kutatnunk. Tehát egyetértünk azzal, hogy ezt végezni kell, most próbáljuk megteremteni és 
feltérképezni ennek a háttérigényét. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Igen, Andorkó Rita! 
 
ANDORKÓ RITA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Csak szeretném annyival 

kiegészíteni, hogy ezek az egészségügyi hatásvizsgálatok legfőképpen mind az élelmiszer-, 
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mind a takarmánycélú felhasználásra vonatkoznak. Amik nem termesztésre vonatkoznak, 
ezeknél a GMO-knál is megvan a lehetősége a moratórium bevezetésének, azonban ez sokkal 
nehezebb, az osztrákok már próbálkoztak, egynél sikerült nekik. Tehát ezt próbáljuk mi is 
erősíteni, próbáljuk a hazai kutatásokat megalapozni, majd megvalósítani. De ezzel 
párhuzamosan, ami az Unióban történik, biztos hallottak róla, hogy például van egy kanadai 
cikk, ez most nyáron jelent meg, a Bt-toxinnak a kötődéséről, illetve a jelenlétéről a 
magzatban. Mi nagyon-nagyon erősen képviseltük ennek a cikknek az álláspontját mind a 
bizottságnál, mind a tanácsülésen, és gyakorlatilag a reakció az volt, hogy az EFSA 
elkészítette erről a cikkről a véleményét, ami számunkra elfogadhatatlan.  

Tehát mi uniós szinten nagyon erősen próbálunk nyomást kifejteni mind a bizottságra, 
mind az ott ülő többi tagállamra, hiszen ez a cikk gyakorlatilag az összes Bt-toxint termelő 
GMO-nak a valódiságát megkérdőjelezi, mivel az összes olyan GMO, amiben a Bt jelen van, 
mind arra hivatkoznak, hogy azért elfogadható az engedélyezésük, mert a Bt-toxin lebomlik. 
Ebben a cikkben ezt mutatták ki, hogy nem bomlik le, és ennek ellenére az EFSA ezt tagadja, 
a bizottság tagadja, a tagállamok nem látják. Tehát gyakorlatilag nem is lenne szükség hazai 
vizsgálatokra, holott ezen dolgozunk, tehát gyakorlatilag nem lenne rá szükség, hiszen itt van 
egyetlenegy cikk, ami kimutatta azt, hogy a Bt-toxin nem bomlik le. Csak ennek a nehézségét 
szerettem volna megvillantani. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Aradszki képviselő úr! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én nagy 

érdeklődéssel hallgattam az elmondottakat, és felvetődött bennem az a kérdés, hogy a magyar 
tudományos közélet hogy áll ehhez. Gondolok itt a fajtanemesítőkre, azokra az alapkutatást 
végző szervezeteknek a tagjaira, akikre lehetne számítani ezekben a kutatásokban; hogy 
érzékeli a tárca az ő elkötelezettségüket: pró, vagy kontra, mert itt azért, tudomásom szerint, 
érdekes személyi összefonódások is vannak, amire a bizottság előtt nem akarok kitérni. 
Köszönöm szépen. 

 
DR. FELDMAN ZSOLT helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm a kérdést. Itt alapvetően kormányzati szempontból az, hogy a tudományban milyen 
viták vannak, az ha szabad nagyon egyszerűen fogalmaznom a mi szempontunkból irreleváns, 
hiszen a magyar álláspont ezzel kapcsolatban tiszta és világos. Azt gondolom, hogy 
Magyarországon megvan az a tudományos háttérbázis, ami egyébként ahhoz a munkához kell, 
amelyet úgy látunk, hogy szükséges elvégeznünk. Tehát nagyon röviden, velősen ez a 
válaszom ezzel kapcsolatban. De szerintem a kolleganőm többet el tud ezzel kapcsolatban 
mondani, hiszen pontosan megvannak azok az intézmények, akikkel az egyeztetések 
elkezdődtek, hogy nekik mire van szükségük, és ezzel kapcsolatban kaphatunk most egy 
kicsit részletesebb tájékoztatást.  

 
ANDORKA RITA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tehát a GMO munkacsoport 

keretében alakult egy ilyen kisebb munkacsoport a hatékonyabb munka elvégzésére, és 
bevontuk azokat az intézményeket, akik infrastruktúrájukat tekintve alkalmasak lehetnek 
ezekre a kutatásokra, a kutatások, vizsgálatok elvégzésére. 

Szeretnénk bevonni még további intézményeket, nem szeretnék én most itt nevesíteni 
intézményeket, de ez egy elég széles körű konzultációban, szakmai körben zajlik, illetve 
egyetemek is, tehát nemcsak a VM háttérintézményei, hanem egyetemek is részt vesznek, 
részt fognak venni ebben a munkában.  
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ELNÖK: Köszönöm. Ha további kérdés nincsen, akkor majd az ülés keretén kívül 
tovább lehet folytatni a szakmai beszélgetést, tájékozódást, viszont a konkrét jelentést, a 
J/4748-as számú jelentést szavazásra bocsátom, az általános vitára való alkalmasságáról kell, 
hogy a bizottság szavazzon.  

Határozathozatal 

Kérem, hogy a bizottság azon tagjai, akik a jelentést általános vitára alkalmasnak 
találják, ezt kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodás? 
(Szavazás.) Nincs. Tehát a bizottság egyhangúlag általános vitára ajánlja a jelentést.  

Megköszönöm a Vidékfejlesztési Minisztérium munkatársainak a tájékoztatást a 
bizottság számára.  

A bizottságnak előadót kell állítani. Tekintve, hogy itt egyhangú vélemény alakult ki, 
azt gondolom, hogy ezt elnökként én képviselni tudom a bizottsági ülésen, ha nincs ezzel 
szemben kifogás, akkor ez fog történni. 

És akkor továbblépünk a harmadik napirendi pontra, az „Egyebek” napirendi pontra. 

Egyebek 

Ennek keretében tájékoztatom a bizottságot, hogy a következő ülésünk időpontja 
november 7-e, a jövő hétfő. Nem ünnepi ülést fogunk tartani, hanem a kvótakereskedelem 
helyzetéről szóló beszámolót hallgatjuk meg Bencsik János államtitkár úr részvételével. 
Tekintettel a folyamatban lévő kvótaügyletek érzékenységére, zárt ülés keretében kerül sor a 
tájékoztatásra, hétfő reggel 9 órakor kerül sor erre az ülésre. 

A november 8-ra tervezett ülésünk, amelynek a témája Illés államtitkár úr 
meghallgatása lett volna, a környezetvédelmi intézményrendszer átalakításáról és helyzetéről, 
ez halasztásra kerül. Államtitkár úr egyéb irányú elfoglaltsága miatt, nem tud részt venni ezen 
az ülésen, előreláthatólag november 22-én vagy 24-én fog erre sor kerülni, a napirend 
alakulásától függően. 

Viszont a jövő héten lesz még egy ülésünk, november 10-én, csütörtökön, amikor 
muszáj a költségvetés és a megalapozó törvények módosító indítványait tárgyalnunk, illetve 
az adótörvények kapcsolódó módosító indítványairól. Ezen az ülésen fogjuk tárgyalni a 
kolontári vizsgálóbizottság által elkészített, elfogadott és benyújtott jelentést, illetve a 
határozati javaslatot, amelyet a mai napirendről azért vettünk le, mert a kolontári 
vizsgálóbizottság elnöke Kepli úr, vidéki elfoglaltsága miatt nem tudott ma részt venni a 
bizottsági ülésen. November 10-én 11 órára tervezzük ennek az ülésnek a megtartását, illetve 
természetesen, ha más bejön addig még, akkor azt is muszáj lesz napirendre venni. Nem 
nagyon van más időpont, mert a költségvetési módosítók, illetve a kapcsolódó módosítók 
benyújtási határideje, illetve a plenáris ülésen való napirendre vétele miatt nagyon be vagyunk 
szorulva, hogy mikor kell nekünk ezt megtárgyalni. (Jelzésre.)  

Igen, Aradszki képviselő úr! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): A nappal nincs bajom 10-én, csak a kezdési 

időponttal, ha esetleg lehetne ez ½ 9 – 9 körül 11 óra helyett. 
 
ELNÖK: Megvizsgáljuk, hogy van-e mód előbbre tenni az időpontot, megnézzük, 

hogy lehetséges-e. A bizottság jelen lévő tagjainak van-e, akinek egy korábbi kezdés nem 
alkalmas? (Nincs jelzés.) Megnézem, nem tudom, valószínűleg van oka, hogy 11 órára tettük. 
Nem azért, mert alszunk 10-ig, hanem vélhetőleg van korábban, a reggeli órákban egyéb 
program, ami miatt nem tudjuk a reggel 9 órai kezdést megtartani, de megnézem, hogy 
előbbre tudjuk-e hozni. Ha van rá mód, akkor előbbre hozzuk, ha nem, akkor kérem, hogy a 
11 órai kezdés megvalósításában támogassanak.  
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Ha más kérdés, észrevétel nincsen, akkor én köszönöm a bizottság tagjainak a 
részvételt, és az ülést 10 óra 3 perckor lezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 03 perc) 

  

Jávor Benedek 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


