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Napirendi javaslat  

1. A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben 
alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7033. szám, új/átdolgozott változat a 
T/7026. szám helyett)  
(Győrffy Balázs (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  
(A mezőgazdasági bizottság által benyújtott, a bizottság feladatkörébe tartozó módosító 
javaslatok megvitatása) 

2. A termékek piacfelügyeletéről szóló törvényjavaslat (T/6945. szám)  
(A gazdasági és informatikai bizottság által benyújtott, a bizottság feladatkörébe tartozó 
módosító javaslatok megvitatása) 

3. A büntető törvénykönyvről szóló törvényjavaslat (T/6958. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

4. Egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7309. szám)  
(Szekó József, Kósa Lajos, Nógrádi Zoltán és dr. Kovács Zoltán (Fidesz) képviselők 
önálló indítványa)  
(Általános vita) 

5. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Simon Gábor (MSZP), a bizottság elnöke 
 
Zsigó Róbert (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Boldog István (Fidesz) 
Fejér Andor (Fidesz) 
Földesi Gyula (Fidesz) 
Mágori Józsefné (Fidesz) 
Örvendi László József (Fidesz) 
Varga Gábor (Fidesz) 
Tóth Csaba (MSZP) 
Balla Gergő (Jobbik) 
Z. Kárpát Dániel (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Szabó Zsolt (Fidesz) Zsigó Róbertnek (Fidesz) 
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) Boldog Istvánnak (Fidesz) 
László Tamás (Fidesz) Örvendi Lászlónak (Fidesz) 
Simonka György (Fidesz) Mágori Józsefnének (Fidesz) 
Spaller Endre (KDNP) Fejér Andornak (Fidesz) 
Tóbiás József (MSZP) Tóth Csabának (MSZP) 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Szomori Béla főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Miskolczi Barna főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
Szekó József országgyűlési képviselő (Fidesz) előterjesztőként 
Győrffy Balázs országgyűlési képviselő (Fidesz) előterjesztőként 
Palotásné Gyöngyösi Ágnes főtanácsos (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

 



- 5 - 

(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 35 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása  

SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Tisztelettel köszöntöm a fogyasztóvédelmi bizottság tagjait, kormánypárti és 
ellenzéki képviselőtársaimat, és köszöntöm a napirendhez előadóként érkezett kollégákat, 
valamint a bizottsági ülésen érdeklődőként résztvevő civil, illetve szakmai szervezetek 
képviselőit. 

A mai bizottsági ülésünk határozatképes, nincs akadálya, hogy hozzákezdjünk a 
munkához. Az első döntésünk a napirendi javaslat elfogadása. Ebben ismételten a bizottság 
kormánypárti és ellenzéki képviselőitől nagy rugalmasságot kérek, mert egy rugalmas 
napirendi keretben fogunk haladni. Elfogadjuk a napirendet, de azon belül a napirendi 
pontokhoz kötődve elképzelhető csere, merthogy például az első napirendi pont előterjesztője 
még egy forgalmi dugóban ül, tehát nyilvánvalóan nem fogunk belekezdeni.  

Ezért először javaslatot teszek a napirend elfogadására, utána pedig arra, hogy hogyan 
változtassuk a napirendi pontok sorrendjét. Az eredetileg kiküldötteknek megfelelően az első 
napirendi pontunk a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek vonatkozásában a 
beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 
2009. évi törvény módosításáról szóló T/7033. számú módosító javaslat, Győrffy Balázs 
képviselő úr önálló indítványa. Az ehhez kapcsolódó módosító javaslatok megvitatására fog 
sor kerülni. A 2. napirendi pont pontunk a termékek piacfelügyeletéről szóló T/6945. számú 
törvényjavaslat, a gazdasági és informatikai bizottság által benyújtott, a bizottság 
feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása. A 3. napirendi pont a büntető 
törvénykönyvről szóló T/6958. számú törvényjavaslat, ugyancsak a bizottság hatáskörébe 
tartozó módosító javaslatok megvitatása és arról való döntés. A 4. napirendi pont az egyes 
víziközmű-szolgáltatásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló T/7309. számú 
törvényjavaslat, mely Szekó József és több képviselőtársa önálló indítványa, az általános 
vitára való alkalmasság megvitatására kerül sor, az 5. napirendi pont pedig az egyebek.  

Ez az eredetileg kiküldött napirend, első döntésként azt kérem a bizottságtól, hogy a 
napirendet fogadja el. Aki egyetért a napirenddel, kérem, szavazzon! (Szavazás.) A bizottság 
egyhangúlag elfogadta a napirendet.  

Az első javaslatom az lesz, hogy miután az első napirendi pont előterjesztője forgalmi 
dugóban ül, ezért kisoroljuk az első helyről, és akkor fogjuk tárgyalni, ha megérkezett, és a 
termékek piacfelügyeletéről szóló törvényjavaslattal fogunk kezdeni néhány gyors 
szavazással, és így fogunk tovább haladni. A Btk.-hoz is jelen vannak az előterjesztők, ők 
lesznek a következők, és a végén, amennyiben az első napirendi pont előterjesztője nincs még 
itt, haladunk tovább, és az egyes víziközmű-szolgáltatásokkal kapcsolatos törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslatot fogjuk tárgyalni.  

Kérem a bizottság egyetértését, hogy így haladjunk. Aki egyetért, kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, akkor rugalmasan haladunk.  

 

A termékek piacfelügyeletéről szóló T/6945. számú törvényjavaslat (A bizottság 
feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Tehát a termékek piacfelügyeletéről szóló T/6945. számú törvényjavaslathoz a 
bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatokat fogjuk megtárgyalni, és arról dönteni. 
Köszöntöm az előterjesztőket, tudomásom szerint Szomori Béla főosztályvezető urat és 
kollegáját a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. Őket fogom megkérdezni először, hogy 
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a módosítóról milyen álláspontot alakítottak ki, ezt elmondják, és ezt követően döntünk a 
módosítóról. Ha így rendben van, így tudunk haladni.  

Kérem, hogy mindenki a kiegészítő ajánlást vegye kézbe, mely a T/6945/4. számú 
ajánlással együtt kezelendő, és a gazdasági bizottság javaslatait tartalmazza, négy szavazást 
kell lefolytatnunk.  

Az első ajánlási pont, amelyikről dönteni fogunk, a 13., a gazdasági bizottság 
javaslata, amely a 35. §-hoz illeszkedik. Az előterjesztő álláspontját kérdezem.  

 
SZOMORI BÉLA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó reggelt 

kívánok én is a bizottság tisztelt tagjainak! Támogatjuk a módosító javaslatot, hiszen a 
fogyasztóvédelmi törvényből a használati és kezelési útmutatóra, illetve a 
megfelelőségértékelésre vonatkozó szabályozásnak azért kell kikerülnie, mert a 
piacfelügyeleti törvényben fog ez a szabályozás helyet kapni, és a kettős szabályozást 
szeretnénk elkerülni, ezért támogatjuk.  

 
ELNÖK: Főosztályvezető úr, ez tárca- vagy kormányálláspont?  
 
SZOMORI BÉLA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Kormányálláspont.  
 
ELNÖK: Köszönöm, és akkor értelemszerűen az összes többi is?  
 
SZOMORI BÉLA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Tehát a 13. ajánlási pontban foglaltakat az előterjesztő 

támogatja. Aki egyetért az ajánlási pontban foglaltakkal, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 
A bizottság egyhangúlag elfogadta az ajánlási pontban foglaltakat.  

A 14. ajánlási pontban ugyancsak a gazdasági bizottság módosító javaslata szerepel. 
Az előterjesztő álláspontját kérdezem.  

 
SZOMORI BÉLA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk a 

módosító javaslatot.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Aki támogatja a módosító javaslatot, kérem, most 

szavazzon. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag elfogadta ezt a módosító indítványt is.  
A 15. ajánlási pont ugyancsak a gazdasági bizottság indítványa. Főosztályvezető úr! 
 
SZOMORI BÉLA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A módosító 

javaslatot támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Aki támogatja, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) A bizottság 

egyhangúlag elfogadta a módosító indítványt.  
A 17. és egyben úgy vélem, utolsó döntési pontunk következik. Az előterjesztő 

álláspontját kérdezem.  
 
SZOMORI BÉLA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 17. módosító 

javaslatot is támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Aki támogatja a módosító indítványt, kérem, most 

szavazzon. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag elfogadta a módosító javaslatot.  
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Úgy vélem, hogy több, a bizottság hatáskörébe tartozó módosító indítvány nincs, ha 
mégis valaki lát olyat, amiről még döntenünk kéne, kérem, jelezze. (Nincs jelzés.) Ilyet nem 
látok, akkor ennek a napirendi pontnak a tárgyalását lezárjuk, főosztályvezető úrnak és 
kollégájának nagyon köszönjük az érdemi részvételt.  

 
SZOMORI BÉLA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönjük a 

lehetőséget, további jó munkát. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, önöknek is.  
 

A büntető törvénykönyvről szóló T/6958. számú törvényjavaslat (A bizottság 
feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Lépünk tovább, és a büntető törvénykönyvhöz kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatására fog sor kerülni, arról fogunk dönteni.  

Köszöntöm az előterjesztőket, Miskolczi Barna főosztályvezető urat és kollégáját, 
köszönöm felkészülésüket. A kiegészítő ajánlás kézbevételét követően úgy látom, hogy kettő 
olyan ajánlási pont van, amiről döntenünk kell, a munkát ebben a két ajánlási pontban fogjuk 
elvégezni.  

Az első a 144/1. ajánlási pont. Kis türelmüket kérem. (Halkan konzultál Tóth 
Csabával.) Köszönöm szépen a megértésüket, de a feszített ritmus miatt még az utolsó 
pillanatokban is van egyeztetnivaló. Tehát az első ajánlási pont a 144/1., amiről döntenünk 
kell. Az előterjesztő álláspontját kérdezem.  

 
DR. MISKOLCZI BARNA főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Jó napot kívánok mindenkinek! A tárca 
támogatja ezt a pontot.  

 
ELNÖK: Aki támogatja a módosító javaslatot, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 

11 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem szavazat, a szükséges döntést 
meghoztuk.  

A 285/1. ajánlási pont a következő, ismételten Selmeczi Gabriella képviselő asszony 
módosító javaslata. Az előterjesztő álláspontját kérdezem.  

 
DR. MISKOLCZI BARNA főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk, elnök úr.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! 

(Szavazás.) 11 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem szavazat. Tartózkodás 
nem volt, a döntést ebben az esetben is meghoztuk, és úgy vélem, mindkét ajánlási pontról 
döntöttünk, ami a bizottság hatáskörébe tartozott.  

Köszönöm szépen főosztályvezető úrnak és kollégájának a bizottsági ülésen való 
részvételt.  

 

Egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos törvények módosításáról szóló T/7309. 
számú törvényjavaslat (Általános vita) 

Haladunk tovább, miután úgy látom, az 1. napirendi pont előterjesztője még mindig 
nincs itt, de azt a tájékoztatást kaptam, hogy a 4. napirendi ponthoz viszont itt van az 
előterjesztő (Szekó József jelez..) Igen, látom képviselő urat. Akkor azt javasolom, hogy 
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tárgyaljuk meg az előterjesztés általános vitára való alkalmasságát, és azt követően meglátjuk, 
hogy az 1. napirendi pontban foglaltakat hogyan tudjuk abszolválni.  

Tisztelt Bizottság! Az egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos törvények 
módosításáról szóló T/7309. számú törvényjavaslat, több képviselő, így többek között Szekó 
József képviselő úr önálló indítványa. Ebben az általános vitára való alkalmasságról való 
véleményformálás a feladatunk. Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a képviselői 
önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről a gazdasági és informatikai bizottság a velünk 
párhuzamos ülésén dönteni fog, és azt követően a plenáris ülés tárgyalásának előkészítése 
érdekében azt javaslom, hogy az általános vitára ajánlás kérdésében döntsünk, nyilvánvalóan 
figyelembe véve azt, hogy ehhez az első lépést a gazdasági bizottságnak kell megtenni, tehát 
tárgysorozatba venni. Mi az előzetes vitát lefolytatjuk, a véleményt kialakítjuk, és azt 
követően a gazdasági bizottság döntése fogja a plenáris ülésen a munka sorát megnyitni.  

Köszöntöm Szekó József képviselő urat, és úgy tudom, hogy a kormány 
képviseletében is vannak kollégák. A forgatókönyvem szerint a Vidékfejlesztési 
Minisztériumot képviselik kollégák, de most nem látok ilyet. Senki nem jelzett, mint a 
Vidékfejlesztési Minisztérium, akkor most egyelőre a képviselő úr magányos harcosként fogja 
megvívni ezt a csatát, és majd meglátjuk, hogy menet közben bekapcsolódnak-e. (Zsigó 
Róbert: Nem egészen.) Nem egészen, mert mögötte áll a kormányoldal, ezt látom. Esetleg, ha 
valaki tud ebben segítséget nyújtani, hogy a minisztérium képviselője valamilyen álláspontot 
azért mégiscsak fejtsen ki, ez könnyítené a bizottsági tárgyalást. Addig is megkérem 
képviselő urat, hogy a szóbeli kiegészítését legyen szíves megtenni, és azt követően a 
bizottság számára megnyitom a vitát.  

Parancsoljon! 
 

Szekó József (Fidesz) szóbeli kiegészítése előterjesztőként 

SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz), előterjesztőként: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Köszönöm a szót és a lehetőséget. A víziközműtörvény módosításának az indoka alapvetően 
az, hogy a tavaly decemberben elfogadott új víziközműtörvény nagymértékben átrendezné a 
szolgáltatói piacot. A jelenleg még több mint 400 szolgáltató száma leredukálódik várhatóan 
50 körülire. Ez az átalakítás, átmenet a lakosságot is nagymértékben érinthetné, illetve a 
szolgáltatókat magukat.  

A módosításunk lényege tulajdonképpen az, hogy ez az átmenet fokozatosabb 
formában megvalósulhasson, gyakorlatilag lehetőség legyen a jelenlegi kritériumok megfelelő 
szolgáltatások továbbműködtetésére, akár önálló jogi személyként tovább folytathatják a 
tevékenységüket azzal, hogy ezt úgy tudják megvalósítani, ha egy holdingba vagy 
holdingszerű szervezetbe tagozódnak, tehát ellépnek az integráció felé, elindulnak. Így a 
közös működtetés előnyeit tudják élvezni a társaságok, ugyanakkor pedig nem kell kötelezően 
közös vállalatot létrehozni, és a különböző érdekeltségi viszonyok között tevékenykedő 
szolgáltatók érdekeinek az összehangolására több idő marad. 

Köszönöm a szót  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő úrnak a szóbeli felvezetést, kiegészítését, az 

előterjesztés értelmezését.  
Szeretném megadni a lehetőséget, hogy a frakciók, illetve a bizottsági képviselők 

véleményt formáljanak. (Jelzésre.) Zsigó Róbert alelnök úré a szó. Alelnök úr, parancsoljon!  
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Kérdések, hozzászólások 

ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Az előterjesztőhöz hasonlóan 
szeretnék rövid lenni. Tehát amikor decemberben hosszan tárgyaltuk, szakmai, politikai 
egyeztetések voltak, vita volt a parlamentben, akkor is tudható volt – talán ki is mondtuk –, 
hogy ez a törvény elfogadása után mindenképpen „finomításra” szorul. Tehát egy olyan nagy 
rendszert alakítunk át, amely elsősorban mindenki számára – tehát minden szereplője, így az 
önkormányzatok számára is – működtethető, fenntartható, javítható rendszer legyen, és ez a 
mostani módosítás az, amely finomítja a decemberben elfogadott törvényt, amely lehetőséget 
ad minden szereplő számára, hogy fokozatosan érjük el azt az állapotot – egyébként a 
céljában nem változott a törvénytervezet –, fokozatosan érjük el a törvényben megfogalmazott 
célt.  

Úgyhogy a mi frakciónk egyhangúlag támogatni fogja az előterjesztést, köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen alelnök úrnak. Van-e további hozzászólási igény a 

frakciók részéről? (Nincs jelzés.) Egy mondatot akkor magam is mondanék, alelnök úr, 
kérem, legyen szíves szót adni.  

 
(Az ülés vezetését Zsigó Róbert, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
SIMON GÁBOR (MSZP): A Házszabály értelmében megkaptam a szót, köszönöm 

szépen. A szándékkal és a szándékban foglalt tartalommal a frakciónk egyetért, ámde a formát 
elfogadhatatlannak tartjuk, és nem képviselő úr személyét illetően, hanem azt gondoljuk, nem 
helyes, hogy sarkalatos törvényt képviselői önálló indítványok formájában hozunk be a 
Házhoz, szerencsésebb volna, ha azt a kormány maga tenné.  

Ilyen értelemben mintegy edukatív módon a frakcióm ebben a pillanatban nem 
támogatja az előterjesztést.  

Alelnök úr, köszönöm a szót.  
 

(Az ülés vezetését Simon Gábor, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: További megjegyzésre vagy frakcióálláspont ismertetésére van lehetőség. 

(Nincs jelzés.) Ilyet nem látok. Úgy vélem, hogy az elhangzottak alapján nem kell képviselő 
úrnak reagálni, bár ha élni kíván vele, természetesen megadom a szót.  

 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, nem.  
 

Döntés általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy dolgunk van, hogy döntsünk azt általános vitára való 
alkalmasságról. (Zsigó Róbert: A kormány álláspontja?) Szeretném rögzíteni, alelnök úr 
megkérdezte, hogy van-e a kormánynak álláspontja. A képviselő úr mellett ülő úr… (Szekó 
József: Szakértő.) Tehát a képviselő úr szakértője. Most nagy bizonytalanságban vagyunk, 
hogy mi lehet a kormány álláspontja az előterjesztést illetően, de hát gondolom, a plenáris 
ülés során ez ki fog derülni. Sajnálom, hogy itt nem volt mód arra, hogy megismerjük, ezért a 
frakciók a saját bölcsességükre tudnak támaszkodni és a saját álláspontjukat tudják képviselni 
ebben az esetben, és talán a plenáris ülés során majd megismerjük a kormányálláspontot is.  

Tehát általános vitára való alkalmasságról fogunk dönteni. Aki általános vitára 
alkalmasnak tartja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 11 igen szavazat. Aki nem tartja 
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általános vitára alkalmasnak? (Szavazás.) 3 nem szavazat. Tartózkodás nem volt, a szükséges 
döntést meghoztuk. 

A képviselő úrnak és kollégájának köszönöm szépen az érdemi részvételt.  
Előadót kíván-e állítani a bizottság? (Jelzésre.) Úgy látom, miután nem 

főbizottságként tárgyaljuk, ebben a szakaszban nem előadó útján, hanem a plenáris ülésen 
való részvétellel fogjuk az álláspontunkat ismertetni, és írásban eljuttatjuk a Házhoz a 
bizottság döntését.  

 

A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben 
alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. 
törvény módosításáról szóló T/7033. számú törvényjavaslat (Új/átdolgozott változat a 
T/7026. szám helyett) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatása) 

Tisztelt Bizottság! Most kerülne sor az 1. napirendi pontunkban foglaltakra. Rövid 
szünetet rendelek el, aztán kísérletet teszünk arra, hogy folytassuk a bizottsági ülést. Kérem a 
kollégákat, próbáljuk megtudni, hogy az előterjesztő képviselő úr részvétele hogyan 
biztosítható a bizottsági ülésen. (Rövid szünet. – Győrffy Balázs megérkezik.)  

Köszönöm a bizottság rugalmasságát, hozzákezdünk az előbb már beharangozott 
napirendi pont tárgyalásához, Győrffy Balázs képviselő úr részvételével, aki önálló 
indítványát megtéve, előterjesztőként véleményt formál a módosító javaslatokról. Ezért 
képviselő úr álláspontját fogom megkérdezni, és utána, hogyha van kormányálláspont, azt 
fogom megkérdezni, és azt követően a bizottságban dolgozó frakciók képviselői a saját 
döntésük nyomán a módosítóról elmondják a saját véleményüket.  

A 3. ajánlási ponttal kezdjük, a mezőgazdasági bizottság javaslata. Az előterjesztő 
álláspontját kérdezem.  

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), előterjesztőként: Mindenekelőtt szeretném 

megköszönni a bizottság rugalmasságát. Borzalmasan nagy dugó volt, próbáltam időben 
jelezni. Még egyszer köszönöm a rugalmasságukat.  

A napirendi pont vonatkozásában pedig a 3. ajánlási pontot támogatom 
előterjesztőként.  

 
ELNÖK: Köszönöm. A kormány álláspontját kérdezem, és tisztelettel kérem, hogy a 

jegyzőkönyvnek legyen szíves bemutatkozni.  
 
PALOTÁSNÉ GYÖNGYÖSI ÁGNES főtanácsos (Vidékfejlesztési Minisztérium): Jó 

napot kívánok! Üdvözlöm a bizottság tisztelt tagjait. Palotásné Gyöngyösi Ágnes vagyok, a 
Vidékfejlesztési Minisztérium képviseletében.  

A 3. ajánlási pontot a kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Tehát mind az előterjesztő, mind a kormány támogatta 3. ajánlási pontban 

foglaltakat. A bizottság álláspont kérdezem. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! 
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta az ajánlási pontban foglaltakat . 

A 8. ajánlási pont következik, szintén a mezőgazdasági bizottság javaslata. Az 
előterjesztő álláspontját kérdezem.  

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom.  
 
ELNÖK: A kormány álláspontját kérdezem.  
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PALOTÁSNÉ GYÖNGYÖSI ÁGNES főtanácsos (Vidékfejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Mind az előterjesztő, mind a kormány támogatja. Aki a bizottságban 

támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag elfogadta a 
módosítóban foglaltakat.  

A 13. ajánlási ponthoz lapozzunk, ez ugyancsak a mezőgazdasági bizottság módosító 
javaslata. Az előterjesztő álláspontját kérdezem.  

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom.  
 
ELNÖK: A kormány álláspontját kérdezem.  
 
PALOTÁSNÉ GYÖNGYÖSI ÁGNES főtanácsos (Vidékfejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A kormány is támogatja. Nézzük a bizottság álláspontját! Aki a bizottságban 

támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta.  
A 14. ajánlási pont ugyancsak a mezőgazdasági bizottság módosító javaslata. Az 

előterjesztő álláspontját kérdezem.  
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom.  
 
ELNÖK: A kormány álláspontját kérdezem.  
 
PALOTÁSNÉ GYÖNGYÖSI ÁGNES főtanácsos (Vidékfejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 

elfogadta a módosítóban foglaltakat.  
A 16. ajánlási pontban foglaltak következnek, amely egyébként összefügg a 

17. ponttal, így értelemszerűen a kettőről egyben fogunk dönteni. Az előterjesztő álláspontját 
kérdezem.  

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom.  
 
ELNÖK: A kormány álláspontját kérdezem.  
 
PALOTÁSNÉ GYÖNGYÖSI ÁGNES főtanácsos (Vidékfejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 

elfogadta ezt a módosító javaslatot is.  
Tisztelt Bizottság! Úgy vélem, az ajánlásban más olyan pont, amelyről a 

bizottságunknak dönteni kellene, nem található. Amennyiben mégis, úgy kérem, ezt jelezze a 
bizottság bármely tagja. (Nincs jelzés.) Ilyen nincs, akkor mind az előterjesztőnek, mind a 
kormány képviselőjének köszönöm szépen a napirendi pont megtárgyalásában való érdemi 
közreműködést, és ennek a napirendi pontnak a megtárgyalását lezárom. 
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Egyebek 

Az egyebek napirendi pont keretében szeretném a bizottságot tájékoztatni, hogy a 
titkárságunk hathatós együttműködésében Ertsey Katalin képviselő asszony június 12-én, 
kedden 9 órakor albizottsági ülést fog tartani. Az érintetteket tisztelettel kérem, hogy 
vegyenek részt az albizottság munkájában, és segítsék a működést. 

Ezzel, tisztelt bizottság, a mai bizottsági ülést lezárom, jó munkát kívánok 
mindenkinek a plenáris ülésen. Vélhetőleg egy hét múlva találkozunk bizottsági ülésen. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 58 perc)  

 

Simon Gábor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin 


