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Napirendi javaslat

1. A Nemzeti Földalapról szóló törvényjavaslat (T/578. szám)
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

2. Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/581. szám)
(Módosító javaslatok megvitatása)
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(Szatmáry Kristóf (Fidesz) képviselő önálló indítványa)
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)
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Dr. Seszták Miklós (KDNP)
Schön Péter (Jobbik)
Volner János (Jobbik)
Scheiring Gábor (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Szatmáry Kristóf (Fidesz) Rogán Antalnak (Fidesz)
Pősze Lajos (Jobbik) Volner Jánosnak (Jobbik)
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Meghívottak részéről

Hozzászóló

Dr. Kis Norbert főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 18 óra 44 perc)

Elnöki megnyitó

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Képviselőtársaim! Hozzákezdenénk a mai bizottsági üléshez.

Határozatképesség megállapítása

Ha megengedik, akkor előtte tartanék egy létszámellenőrzést, úgyhogy az lenne a
kérésem, hogy aki megbízással szavaz, mindkét kezét emelje a magasba, hogy hadd lássam,
hányan vagyunk egészen pontosan. (Jelenlét megállapítása.)

Tehát 25-en vagyunk a mostani bizottsági ülésen.

A napirend elfogadása

A bizottsági ülésre kiküldött meghívóban 5 darab napirendi pontra tettem javaslatot.
Az 1. a Nemzeti Földalapról szóló törvényjavaslat bizottsági feladatkörbe tartozó módosító
javaslatainak a megvitatása, a 2. az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények
megalkotásáról, illetve módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak a
megvitatása, a 3. a közbeszerzésekről szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak a
megvitatása, a 4. pedig a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat kapcsolódó módosító javaslatainak megvitatása,
illetve bizottsági módosító javaslat benyújtása, és végül az 5. napirendi pont az egyebek.
Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése vagy észrevétele. (Nincs
jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a napirendet. Aki
igen, azt kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

Úgy látom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen.

A Nemzeti Földalapról szóló törvényjavaslat (T/578. szám) (A bizottság feladatkörébe
tartozó módosító javaslatok megvitatása)

Hozzá is kezdünk a mai bizottsági ülés érdemi napirendi pontjaihoz. Tisztelettel
üdvözlöm Kis Norbert főosztályvezető urat a minisztérium képviseletében. Az első a Nemzeti
Földalapról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak megvitatása, amelyek a bizottság
feladatkörébe tartoznak, és az ajánlás szerint fogunk haladni.

Az 1. ajánlási pont Font Sándor képviselő úr módosító indítványa. Szeretném kérdezni
a kormány álláspontját.

DR. KIS NORBERT főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök
Úr! Tisztelt Bizottság! Csak tárcaálláspontot tudok mondani, mert a holnapi kormányülésen
születik meg a kormányálláspont. Az 1. ajánlási pontot a tárca nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem, van-e valakinek kérdése vagy észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki
az, aki a bizottság tagjai közül támogatja? Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) Úgy látom, hogy nincs ilyen, ennek megfelelően egyharmadot sem kapott.

A 2. ajánlási pont Szabó Rebeka módosító indítványa. Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. KIS NORBERT főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdezem, van-e kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelentkező.) Amennyiben
nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
(Szavazás.) Úgy látom, hogy egy igen szavazattal egyharmadot sem kapott.
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A 3. szintén Font Sándor képviselő úr módosító indítványa. Kérdezem a tárca
álláspontját.

DR. KIS NORBERT főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca nem
támogatja.

ELNÖK: A tárca nem támogatja. Elnézést kérek, közben látom, hogy ez nem tartozik
a feladatkörünkbe, úgyhogy erről nem szavaztatok. A következő a 9. ajánlási pont, szintén
Font Sándor képviselő úr módosító indítványa. Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. KIS NORBERT főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca nem
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs,
kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
(Szavazás.) Úgy látom, hogy ilyen nincsen, ennek megfelelően egyharmadot sem kapott.

A 10. szintén Font Sándor képviselő úr módosítója. Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. KIS NORBERT főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca
támogatja.

ELNÖK: Kérdezem, van-e kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelentkező.) Amennyiben
nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy 16 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja?
(Szavazás.) Négy nem szavazat. Tartózkodás? (Szavazás.) Öt tartózkodás. A bizottság
támogatta.

A következő a 12. ajánlási pont. Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. KIS NORBERT főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A 12-est a tárca
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e kérdés vagy észrevétel. (Nincs
jelentkező.) Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Aki támogatja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság egyértelműen támogatja. Ki
az, aki nem támogatja? Ki tartózkodott? (Szavazás.) Négy. 21 igen szavazattal 4 tartózkodás
mellett a bizottság támogatta.

A következő a 17. ajánlási pont, Font Sándor képviselő úr módosítója. Kérdezem a
tárca álláspontját.

DR. KIS NORBERT főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A 17-est a tárca
nem támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincsen,
kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
(Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott.

A 18. Ficsor Ádám és Gőgös Zoltán képviselő urak indítványa. Kérdezem a tárca
álláspontját.

DR. KIS NORBERT főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca nem
támogatja.
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ELNÖK: Kérdezem, van-e kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelentkező.) Amennyiben
nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
(Szavazás.) Öt igen szavazat. Ennek megfelelően egyharmadot sem kapott.

A 19. ajánlási pont Varga Géza és Schneider Tamás képviselők módosító indítványa.
Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. KIS NORBERT főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca nem
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincsen,
kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
(Szavazás.) Úgy látom, hogy öt igen szavazattal egyharmadot sem kapott.

A 20. Ficsor Ádám és Gőgös Zoltán képviselő urak módosítója. Kérdezem a tárca
álláspontját.

DR. KIS NORBERT főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdezem, hogy van-e kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelentkező.)
Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Aki támogatja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, hogy öt igen szavazat, ezzel egyharmadot
sem kapott.

A 21. ajánlási pont Font Sándor képviselő úr módosító indítványa. Kérdezem a tárca
álláspontját.

DR. KIS NORBERT főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A céllal
egyetértve, de ebben a formában nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.)
Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Aki támogatja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, hogy ilyen nincs, ennek megfelelően
egyharmadot sem kapott.

A 22. Szabó Rebeka módosító indítványa. Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. KIS NORBERT főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdezem, van-e kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelentkező.) Amennyiben
nincs, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
(Szavazás.) Öt igen szavazattal egyharmadot sem kapott.

A 23. szintén Szabó Rebeka módosító indítványa. Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. KIS NORBERT főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdezem, van-e kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelentkező.) Amennyiben
nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
(Szavazás.) Úgy látom, hogy öt igen szavazattal egyharmadot sem kapott.
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A következő a 24., Ficsor Ádám és Gőgös Zoltán képviselők módosító indítványa.
Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. KIS NORBERT főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca nem
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincsen,
kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
(Szavazás.) Úgy látom, hogy négy igen szavazattal egyharmadot sem kapott.

A 25. Szabó Rebeka módosító indítványa. Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. KIS NORBERT főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdezem, van-e kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelentkező.) Amennyiben
nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
(Szavazás.) Úgy látom, hogy három igen szavazattal egyharmadot sem kapott.

A 26. Ficsor Ádám és Gőgös Zoltán képviselők módosító indítványa. Kérdezem a
tárca álláspontját.

DR. KIS NORBERT főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca ebben a
formában nem támogatja.

ELNÖK: A tárca nem támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.)
Kérdezem, ki az, aki támogatja? Azt kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen
szavazattal egyharmadot kapott az indítvány.

A 27. Font Sándor módosító indítványa. Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. KIS NORBERT főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem, van-e kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelentkező.) Amennyiben
nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
(Szavazás.) Húsz igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? Tartózkodás? (Szavazás.) Három.
A bizottság húsz igen szavazattal, három tartózkodás mellett támogatta.

A következő dr. Kiss Sándor a 28. ajánlási pontban. Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. KIS NORBERT főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca nem
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincsen,
kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
(Szavazás.) Úgy látom, hogy négy igen szavazattal egyharmadot sem kapott.

A következő a 29. ajánlási pont, Szabó Rebeka módosító indítványa. Kérdezem a tárca
álláspontját.

DR. KIS NORBERT főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca nem
támogatja.
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ELNÖK: Kérdezem, hogy van-e kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelentkező.)
Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Aki támogatja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Egy igen szavazattal egyharmadot sem kapott.

A 30. Font Sándor képviselő úr módosító indítványa. Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. KIS NORBERT főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdezem, van-e kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelentkező.) Amennyiben
nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
(Szavazás.) Úgy látom, hogy ilyen nincsen, ennek megfelelően egyharmadot sem kapott.

A 31. Font Sándor képviselő úr módosító indítványa. Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. KIS NORBERT főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A céllal
egyetértve, de ebben a formában nem támogatjuk.

ELNÖK: Rendben. Kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincsen,
kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
(Szavazás.) Úgy látom, hogy ilyen sincsen, ennek megfelelően egyharmadot sem kapott.

A 32. Ficsor Ádám és Gőgös Zoltán módosító indítványa. Kérdezem a tárca
álláspontját.

DR. KIS NORBERT főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca nem
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincsen,
kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
(Szavazás.) Kilenc igen szavazattal a javaslat egyharmadot kapott.

A 33. Schiffer András és Szabó Rebeka képviselők módosító indítványa. Kérdezem a
tárca álláspontját.

DR. KIS NORBERT főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdezem, hogy van-e kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelentkező.)
Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Aki támogatja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, hogy öt igen szavazattal egyharmadot sem
kapott.

A 34. Ficsor Ádám és Gőgös Zoltán módosító indítványa. Kérdezem a tárca
álláspontját.

DR. KIS NORBERT főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdezem, van-e kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelentkező.) Amennyiben
nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
(Szavazás.) Úgy látom, hogy kilenc igen szavazattal egyharmadot kapott a javaslat.

A 35. összefüggés, már döntöttünk, és a következő a 42-es ajánlási pont. Kérdezem a
tárca álláspontját.
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DR. KIS NORBERT főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A 42-est a tárca
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e kérdés vagy észrevétel. (Nincs
jelentkező.) Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Aki támogatja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Ilyen nincs, ennek megfelelően egyharmadot sem kapott.

Van egy feladatkörünkbe tartozó, a Mezőgazdasági bizottság által benyújtott bizottsági
módosító javaslat, a T/578-asnál a 47. számú. A kiemelt beruházássá nyilvánító
kormányrendeletnél az érintett földrész vonatkozásában meg kell jelölni a közérdekű célt, ez a
tartalma. Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. KIS NORBERT főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca
támogatja.

ELNÖK: Kérdezem, van-e kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelentkező.) Amennyiben
nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen.

Ezzel ennek a napirendi pontnak a végére értünk, amennyiben nem tud valaki olyan
módosítót, amelyik a bizottság feladatkörébe tartozik, de nem tárgyaltuk meg. (Nincs
jelentkező.) Úgy látom, hogy ilyen nincs.

Köszönöm szépen főosztályvezető úrnak is a jelenlétét, és ezzel a napirenddel
végeztünk.

A következő napirendi pont elvileg az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények
megalkotásáról, illetve módosításáról szóló törvényjavaslat. Itt a kormány képviseletére
szeretnék rákérdezni. (Közbeszólás: Az épületben vannak, hamarosan ideérnek.) Rendben.
Jelenleg 6 óra 58 perc van, és 3 perces technikai szünet következik, és utána folytatjuk a
bizottsági ülést.

(Technikai szünet.)

Az a helyzet, hogy a hátralévő 3 napirendi pontunkból az egyiknél még éppen zajlik a
vita a Házban, tehát ott elvileg még kapcsolódó módosító indítvány is bejöhet, a másik két
esetben pedig nem tudta a Ház földolgozni – a közbeszerzéseknél, illetve a pénzügyi tárgyú
törvényeknél – a beérkezett módosító indítványokat. Én határozottan úgy látom, hogy nincs
értelme a vita lefolytatásának, mert a módosítók feléről tudnánk körülbelül dönteni, a másik
fele még egyáltalán nem biztos, hogy időben megérkezik. Ezért arra szeretnék javaslatot tenni
a tisztelt bizottságnak, hogy a mai ülésünk napirendjét módosítsuk abban a formában, hogy
levesszük a maradék három napirendet, és holnap reggel fél 8-ra összehívunk egy újabb
bizottsági ülést, amikor befejezzük a módosító javaslatok tárgyalását. A korrektséghez
hozzátartozik, hogy tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a napirend módosításához a
képviselők kétharmadának a szavazata szükséges, de nem nagyon látok technikailag más
megoldást, így is, úgy is kénytelen lennék még egy bizottsági ülést összehívni holnap
reggelre, abban az esetben is, ha most folytatnánk a napirendi pontok tárgyalását. Én ezt az
indítványt szeretném feltenni szavazásra.

Képviselő úr, parancsoljon!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Elnök úr, azt szeretném javasolni, hogy miután holnap 10
órakor kezdődik a plenáris ülés és nem 9-kor, ezért gondolom, a 8 órás időpont is elégséges,
be tudjuk fejezni a bizottság ülését a plenáris ülésig.
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ELNÖK: Egyetlenegy problémám van, képviselő úr, én nagyon örülnék a
javaslatának, csak vannak más bizottságok, akik holnap reggelre beelőztek minket, és a
kormány képviselete pedig véges számú. A sportbizottság például a reggel 7 órát választotta,
és 174, illetve 97 módosítót kell megtárgyalni, úgyhogy ez nem lesz egyszerű, és ajánlási
pontban ez akár több is lehet, mire a dolog végére érünk, úgyhogy sajnos kénytelen leszek
ragaszkodni a fél 8-as kezdéshez.

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Annyi államtitkár van, mint a tenger, nem tud egy
idejönni?

ELNÖK: Képviselő úrnak ez az álláspontja, nekem pedig az a kötelességem, hogy
gondoskodjak a kormány képviseletéről, és ez most technikailag így oldható meg. Higgye el,
a lehető legkésőbbi időpontot választottam ebből a szempontból.

Először arról kell dönteni, hogy ki az, aki támogatja a napirend módosítását, a három
hátralévő napirendi pontnak a levételét. Aki támogatja, azt kérem, kézfelemeléssel jelezze.
(Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen.

Tehát a holnapi napon reggel fél 8-ra összehívom a bizottság ülését, ezt tekintsék
szóbeli meghívónak a bizottság tagjainak. Három napirendi ponttal foglalkozunk, az egyes
gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények módosító javaslataival, a közbeszerzésekről szóló
törvényjavaslattal, illetve a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
módosításnál a módosító, illetve a kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása lesz
napirenden, valamint az egyebek. Köszönöm szépen. A bizottság ülését mára berekesztem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 19 óra 17 perc)

Rogán Antal

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika


