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Napirendi javaslat  
 

1. Az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/9240. szám)  

(A Mezőgazdasági bizottság által benyújtott módosító javaslatok megvitatása) 

 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Jávor Benedek (LMP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Nagy Andor (KDNP), a bizottság alelnöke  
Dr. Bácskai János (Fidesz)  
Bartos Mónika (Fidesz)  
Fejér Andor (Fidesz)  
Fülöp István (Fidesz)  
Sebestyén László (Fidesz)  
Dr. Aradszki András (KDNP)  
Kepli Lajos (Jobbik)  
Dr. Szili Katalin (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Bányai Gábor (Fidesz) dr. Nagy Andornak (KDNP)  
Bodó Imre (Fidesz) Fülöp Istvánnak (Fidesz)  
Koncz Ferenc (Fidesz) dr. Aradszki Andrásnak (KDNP)  
Schmidt Csaba (Fidesz) Fejér Andornak (Fidesz)  
Sebestyén László (Fidesz) dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 04 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

JÁVOR BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok mindenkinek! Tisztelettel köszöntöm a Fenntartható fejlődés bizottságának tagjait és 
minden kedves vendégünket! Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  

Elsőként a napirendről határozunk. A mai napirendünk írásban kiküldésre került: az 
egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz beérkezett módosító 
javaslatok megvitatása van napirenden.  

Kérem, hogy aki ezt támogatja, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs 
jelentkező.) Tartózkodik? (Nincs jelentkező.) Egyhangú. 

Az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9240. szám) 

Vita és szavazás 

A T/9240. számú törvényjavaslat részletes vitájához benyújtott 27. számú ajánlás 
17. ajánlási pontja a Mezőgazdasági bizottság módosító indítványa. Az előterjesztő 
képviselője az ajánlás alapján egyetért a módosító indítvánnyal.  

Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül ki az, aki a Mezőgazdasági bizottság 
módosító indítványát támogatja. (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Nincs 
jelentkező.) A minisztérium képviselőit szívesen meghallgattuk volna a módosító indítvány 
tartalmát illető magyarázatról, de ez most elmaradt. A 17. ajánlási ponton a bizottság tehát 
egyhangúlag támogatja a módosító indítványt.  

Még egy módosító indítványról kell szavaznunk, a 33. számú kiegészítő ajánlás 
11. ajánlási pontjáról, amely ugyancsak a Mezőgazdasági bizottság módosító indítványa. Az 
előterjesztő képviselője az ajánlás szerint egyetért a módosító indítvánnyal.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja a módosító indítványt. 
(Szavazás.) Aki nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Aki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság 
1 tartózkodással támogatta a módosító indítványt. Ezzel ennek a napirendi pontnak a végére 
értünk. 

Egyebek 

Az „Egyebek” napirendi pontnál tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy a 
következő ülésünkre, egyben az idei év utolsó ülésére előreláthatólag szerdán kerül sor, 
amikor egyetlen témánk van, az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség, az OHÜ 
beszámolója a 2012. évben a hulladékgazdálkodás területén zajló folyamatokról és 
eredményekről.  

Csütörtökön 9 óra 30 perckor a thaiföldi parlament delegációját fogadja a 
bizottságunk, ahol szeretettel látjuk a bizottság valamennyi tagját, aki érdeklődik a találkozó 
iránt. (Rövid egyeztetés.) Kérem, hogy a titkárságon jelezzék, akik részt kívánnak vagy tudnak 
venni a találkozón!  

Tekintettel arra, hogy nem tudom, hogy a szerdai OHÜ-s ülésen milyen létszámban 
lesz jelen a bizottság, ezért – biztos, ami biztos – szeretném megköszönni a bizottság 
valamennyi tagjának az együttműködését ebben az ülésszakban. Mindenkinek köszönöm a 
közös munkát, az együtt töltött vidám és kevésbé vidám perceket, mindenkinek boldog 
karácsonyt, új évet, a parlamenti ülésszünetre pedig kellemes pihenést szeretnék kívánni.  
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DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Ha megengedi, elnök úr, azt hiszem, 
mindnyájunk nevében mondhatjuk, hogy köszönjük a pártatlan vezetést. Meg vagyunk róla 
győződve, hogy ez a jövőben is így lesz. Köszönjük szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 09 perc)  

 

 Jávor Benedek 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


