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(FFB-150/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v  

az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 
2013. december 4-én, szerdán, 13 óra 16 perckor kezdődően, 

az Országház Nagy Imre (főemelet 61. szám) tanácstermében  
megtartott üléséről 
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Napirendi javaslat 
 

1. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/12415. szám) 
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 
 

2. Egyes törvények vízgazdálkodási tárgyú módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/13051. szám) 
(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról) 
(Első helyen kijelölt bizottságként) 
 

3. Egyes törvényeknek agrár és környezetügyi tárgyban történő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/13139. szám) 
(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról) 
 

4. Az agrárgazdaság 2012. évi helyzetéről szóló jelentés (J/13214. szám) 
(Általános vita) 
 

5. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Elnököl: Dr. Szili Katalin (független), a bizottság elnöke 
    Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), a bizottság alelnöke 
    Bartos Mónika (Fidesz) 
    Koncz Ferenc (Fidesz) 
     
  

Helyettesítési megbízást adott 

  Dr. Szél Bernadett (LMP) dr. Szili Katalinnak (független) 
  Bencsik János (Fidesz) Bartos Mónikának (Fidesz) 
  Sebestyén László (Fidesz) Koncz Ferencnek (Fidesz) 
  Vincze László (Fidesz) dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz) 
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Meghívottak részéről 

Megjelentek 

Kőrösmezei Csaba főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium 
Nyilas Ilona osztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium 
Rudolf Jenő költségvetési referens, Vidékfejlesztési Minisztérium 
Dr. Burány Gergely jogi referens, Vidékfejlesztési Minisztérium 
Dr. Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes, Vidékfejlesztési Minisztérium 
Dr. Pénzes Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes, Vidékfejlesztési Minisztérium 
Szentirmay Zoltán főosztályvezető, Vidékfejlesztési Minisztérium 
Páll Zsombor statisztikai koordinátor, Vidékfejlesztési Minisztérium 
Madarász István osztályvezető, Vidékfejlesztési Minisztérium 
Herczeg Zoltán természetvédelmi őrszolgálati és vadászati referens, 
Vidékfejlesztési Minisztérium 
Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár, Belügyminisztérium 
Dr. Harsányi Zsolt főosztályvezető, Belügyminisztérium 
Dr. Schattmann Ferenc szakértő, Belügyminisztérium 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 16 perc) 

Elnöki megnyitó 

DR. SZILI KATALIN (független), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! Kedves Vendégeink! A mai bizottsági ülésünkre összesen öt napirendi 
pontot terveztünk, ezen belül a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 
T/12415. számú törvényjavaslat, a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító 
javaslatainak megvitatását, az egyes törvények vízgazdálkodási tárgyú módosításáról szóló 
T/13051. számú törvényjavaslat bizottsági módosító javaslatainak benyújtásáról való döntést, 
az egyes törvényeknek agrár és környezetügyi tárgyban történő módosításáról szóló 
T/13139. számú törvényjavaslat bizottsági módosító javaslatainak benyújtásáról történő 
döntést, továbbá az agrárgazdaság 2012. évi helyzetéről szóló J/13214. számú javaslat 
általános vitára való alkalmasságának megvitatását, végül pedig az Egyebek napirendi pontot. 

Tisztelt Bizottság! A mai bizottsági ülésünkön Vincze László képviselő urat Turi-
Kovács Béla alelnök úr, Koncz Ferenc képviselő úr Sebestyén László képviselő urat, Bartos 
Mónika képviselő asszony Bencsik János képviselő urat, jómagam pedig Szél Bernadett 
alelnök asszonyt helyettesítem.  

Megállapítom, hogy 18 perc elteltével a bizottság határozatképtelen, így a bizottság 
ülését ezennel berekesztem, és 16 órára a bizottságot ugyanebbe a terembe újra összehívom. 
A tárcák képviselőitől elnézést kérek. Viszontlátásra! 

 (Az ülés végének időpontja: 13 óra 19 perc) 
 

 

 
  

Dr. Szili Katalin  
a bizottság elnöke 

  

 
Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi 


