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Napirendi javaslat  
 
1. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 

törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10680. szám) (Horváth László és 
Potápi Árpád János (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (A bizottság 
feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Bohács Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke 
Lasztovicza Jenő (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Zakó László (Jobbik), a bizottság alelnöke 
Becsó Zsolt (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Horváth Zoltán (Fidesz)  
Kovács Péter (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Bús Balázs (KDNP)  
Hoffman Pál (KDNP) 
Pál Béla (MSZP) 
Dr. Varga László (MSZP) 
Dr. Vadai Ágnes (független)  

Helyettesítési megbízást adott  

 
Kovács Péter (Fidesz) megérkezéséig Lasztovicza Jenőnek (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz) megérkezéséig Kovács Ferencnek (Fidesz)  
Szalay Ferenc (Fidesz) dr. Tapolczai Gergelynek (Fidesz)  
Horváth András Tibor (MSZP) Pál Bélának (MSZP) 

 

Meghívottak részéről   
 

Hozzászólók 
 
Dr. Pénzes Zsuzsanna (Vidékfejlesztési Minisztérium) 
Lapos Tamás főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium) 
Potápi Árpád János (Fidesz) előterjesztő 
Horváth László (Fidesz) előterjesztő 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 2 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

DR. BOHÁCS ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Üdvözlök mindenkit a bizottsági ülésünkön. A helyettesítésekkel kapcsolatban 
jelezném, hogy Szalay Ferencet Tapolczai Gergely, Horváth Andrást Pál Béla, Kovács Pétert 
pedig Lasztovicza Jenő, Révész Máriuszt Kovács Ferenc helyettesíti. A napirendi ponttal 
kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, indítványa? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor így 
teszem fel szavazásra. Aki egyetért a napirendi javaslattal, kérem, szavazzon. (Szavazás.) 
Egyhangúnak látom. Köszönöm szépen.  

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10680. szám) (Horváth László és Potápi 
Árpád János (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (A bizottság feladatkörébe tartozó 
módosító javaslatok megvitatása) 

Ismertetem a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést: Az erdőről, az erdő 
védelméről, az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok. Kérem az előterjesztőket, hogy a 
jegyzőkönyv számára mutatkozzanak be. 

 
POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz): Az 1-est az előterjesztő nem támogatja.  
 
HORVÁTH LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatjuk a javaslatot.  
 
DR. PÉNZES ZSUZSANNA (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság részéről kíván valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ki 

támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott.  
Az ajánlástervezet 2. pontja Pál Béla, Szabó Imre, Gőgös Zoltán és Göndör István 

képviselők indítványa. Kérdezem az előterjesztőket.  
 
HORVÁTH LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztő: Annyi kiegészítést engedjen meg nekem 

elnök úr, hogy mivel a Mezőgazdasági bizottságnak a mai napon benyújtásra került két 
módosító javaslata és az egyik magában foglal egyébként tartalmilag már előzőleg beadott 
képviselői módosító javaslatokat, és itt is erről van szó, azért nem támogatjuk a javaslatot, 
mert a Mezőgazdasági bizottság javaslatában benne foglaltatik pontosítással.  

 
ELNÖK: A kormány álláspontját kérdezem.  
 
DR. PÉNZES ZSUZSANNA (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság részéről kíván valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ki 

támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 4 igen, 8 nem, 1 tartózkodás mellett 
egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlástervezet 3. pontjában Farkas Sándor indítványáról kérdezem először az 
előterjesztő álláspontját.  
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HORVÁTH LÁSZLÓ (Fidesz): Itt is az a helyzet, amit az előbb felvázoltam, nem 
támogatjuk emiatt.  

 
ELNÖK: A kormányt kérdezem.  
 
DR. PÉNZES ZSUZSANNA (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság részéről kíván valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ki 

támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott.  
Az ajánlástervezet 4. pontjában Révész Máriusz indítványa. 
 
HORVÁTH LÁSZLÓ (Fidesz): Hasonló okból nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: A kormányt kérdezem.  
 
DR. PÉNZES ZSUZSANNA (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság részéről kíván valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ki 

támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott.  
Az ajánlástervezet 5. pontjában Révész Máriusz indítványa. 
 
HORVÁTH LÁSZLÓ (Fidesz): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: A kormányt kérdezem.  
 
DR. PÉNZES ZSUZSANNA (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság részéről kíván valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ki 

támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott.  
A 6-os pontban dr. Szili Katalin indítványa. 
 
HORVÁTH LÁSZLÓ (Fidesz): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: A kormányt kérdezem.  
 
DR. PÉNZES ZSUZSANNA (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság részéről kíván valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ki 

támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott.  
A 7-es pontban dr. Szili Katalin indítványa. 
 
HORVÁTH LÁSZLÓ (Fidesz): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: A kormányt kérdezem.  
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DR. PÉNZES ZSUZSANNA (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány nem 
támogatja.  

 
ELNÖK: A bizottság részéről kíván valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ki 

támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott.  
A 8-as pontban Szabó Imre és Göndör István indítványáról kérdezem az 

előterjesztőket.  
 
HORVÁTH LÁSZLÓ (Fidesz): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: A kormányt kérdezem.  
 
DR. PÉNZES ZSUZSANNA (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság részéről kíván valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ki 

támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott.  
Az ajánlástervezet 9. pontjában Pál Béla, Gőgös Zoltán, Göndör István javaslata.  
 
HORVÁTH LÁSZLÓ (Fidesz): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: A kormányt kérdezem.  
 
DR. PÉNZES ZSUZSANNA (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság részéről kíván valaki hozzászólni? Parancsolj, képviselő úr! 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Az előterjesztőt kérdezném, mert nem volt 

időnk áttanulmányozni a Mezőgazdasági bizottság módosítóját, hogy ez a módosító javaslat 
az eredetileg beterjesztett javaslat legfőbb pontjait, vagyis szándékát, irányultságát illetően 
jóváhagyja, ugye. A szándékot, irányultságot nyilván arra értettem, hogy nem kell itt kijelölt 
útvonal a lovagláshoz meg ehhez hasonló dolgok. Köszönöm.  

 
HORVÁTH LÁSZLÓ (Fidesz): A bizottság által beterjesztett módosító indítvány 

tartalmát tekintve egy plusz pontosítással megegyezik a képviselő urak által beterjesztett 
módosító javaslattal. Ez így szól, hogy erdőben quaddal, terep-motorkerékpárral, 
segédmotoros kerékpárral, valamint motorkerékpárral közlekedni tilos. És idáig egyetértünk, 
ez a 3. szakasz. „Az erdészeti vagy jogosult erdészeti szakszemélyzet segédmotoros 
kerékpárral vagy közúti forgalomba helyezett, legfeljebb 500 köbcenti hengerűrtartalmú 
motorkerékpárral közlekedhet az erdőben munkavégzés céljából.” Ez már annyiban tér el a 
képviselő urak indítványától, hogy ők az erdészeti dolgozóknak vagy a jogosultaknak a quad-
használatot engedélyeznék. Az volt a megfontolás, úgy tudom, a bizottság részéről, hogyha 
mindenkinek azt mondjuk, hogy márpedig az erdőben nincs helye a quadnak és a 
sportmotornak, akkor az erdészeknél se legyen helye, mert e nélkül is meg tudják oldani a 
feladataikat. Ennyi a plusz és ezért támogatjuk a bizottságit, és ezért mondtam nemet a 
képviselő urak módosító javaslatára.  

 
ELNÖK: További kérdés van-e? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (Szavazás.) 6 igennel a bizottság nem támogatja, az egyharmadot megkapta.  
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A 10-es következik, dr. Tóth József képviselő indítványa. 
 
HORVÁTH LÁSZLÓ (Fidesz): A képviselő úr jelezte a Mezőgazdasági bizottság 

ülésén, bár tudom, hogy ez így nem mérvadó, hogy visszavonja a módosító indítványt, hiszen 
a bizottság indítványa a tartalmat lényegében átvette.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kormány?  
 
DR. PÉNZES ZSUZSANNA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Az ajánlás az volt, 

hogy támogatta.  
 
ELNÖK: A bizottság részéről kíván valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ki 

támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 4 igen, 12 nem, a bizottság egyharmada sem 
támogatja.  

A 11. pontban Szabó Imre, Göndör István javaslata. 
 
HORVÁTH LÁSZLÓ (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
DR. PÉNZES ZSUZSANNA (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság részéről kíván valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ki 

támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott.  
Bizottsági módosító indítványok vannak. A Mezőgazdasági bizottság nyújtotta be. 

Kérdezem az előterjesztőket.  
  
HORVÁTH LÁSZLÓ (Fidesz): Mindkettőt támogatjuk. 
 
DR. PÉNZES ZSUZSANNA (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány is 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság részéről kíván valaki hozzászólni?  
 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Jól értelmezem, hogy az erdőben ezeket a 

nyomvonalas létesítményeket olyan paraméterekkel kell megtervezni, mint a kerékpárutat?  
 
HORVÁTH LÁSZLÓ (Fidesz): Nem, itt arról van szó, hogy egyfajta biztosítékot 

szeretne teremteni a módosító javaslat előterjesztője, hogy az erdő közjóléti funkciójának a 
szerepe erősebb legyen. Amikor tervezik a fejlesztési tervet, akkor a közjóléti funkció 
irányába köteles legyen az a fejlesztési terv figyelembe venni a már meglévő vagy bejelentett 
útvonalakat. Ez egyfajta védelem, és arra is szolgál, amiről beszélünk, hogy Magyarország 
bejárható legyen, tehát a járműmódokat hozzuk össze, és legyen ennek egyfajta prioritása, 
most itt ennek a jogi garanciája is megteremtődjék. A tervezésnél figyelembe kell venni azt, 
ami van, ami kijelölt és ami bejelentett.  

 
ELNÖK: További kérdés? Pál Béla! 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Az a helyzet állt elő, teljesen jogosnak tartom egyébként én is 

Hadházy Sándor kérdését, mert én is azt nem értem az egészben, hogy ez a 4. pont, hogy az 
erdőben jelzett turistautak és kerékpározás céljából szolgáló utak, a bejelentett lovaglás célját 
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szolgáló utak nyomvonalán van. Ki fogja ezeket bejelenteni? Gyakorlatilag mégis 
visszatérünk oda, hogy valamilyen fajta kijelölése lesz a lovaglóutaknak? Mert ebből nekem 
is az köszönt itt vissza, amit az előbb a képviselő úr is mondott.  

 
HORVÁTH LÁSZLÓ (Fidesz): Nem. Pont megfordítjuk a dolgot, tehát, hogy eddig 

az volt, hogy csak a kijelölt útvonalon lehetett lovagolni az erdőben. Most ilyen útvonal meg 
nincs. Bejelenteni például a szolgáltató tud, az erdészetnél. Ezeket szoktuk használni a 
környékben, ezeket az útvonalakat, és kéretik a fejlesztési tervben ezt figyelembe venni. Tehát 
a bejelentett szó pont megfordítja, tehát nem a kijelölt útvonal, hanem a kijelölt helyett. És ez 
csak a fejlesztési tervre vonatkozik, tehát nem azt jelenti, hogy csak a bejelentett úton lehet 
lovazni vagy közlekedni, hanem, hogy az erdészeti fejlesztési tervben a bejelentett útvonalat 
figyelembe kell venni, hogy itt már működik egy gyakorlat. Ez a lényeg.  

 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm, én a választ elfogadom, rendben van.  
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Én pedig jelezni szeretném, hogy 

ez a 11-es bizottsági javaslat gyakorlatilag pontosítva tartalmazza az én javaslatomat, és 
abban az esetben, ha ez elfogadásra kerül, akkor én visszavonnám. Ezzel együtt, hogyha a 
parlament nem akar róla szavazni, akkor visszahoznám, de más bizottság is van. Úgyhogy 
még egyszer elmondanám: mivel a kormány támogatja, más bizottságban megszavazásra 
került, tartalmazza az én javaslatomat pontosítva, úgyhogy ha ez megszavazásra kerül, 
visszavonom mindkét javaslatomat.  

 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Az eddigi eredeti javaslatokat 

átolvastam, még úgy képben is voltam az egész törvényjavaslatot illetően, ezekkel a bizottsági 
módosítókkal egy kicsit megzavarodtam, ráadásul most tudtam csak elolvasni. Egy olyan 
kérdésem van az előterjesztőkhöz, hogy filmforgatás esetén milyen bekezdés alapján lesz 
engedélyezve, hogy bárki erdőbe bemehessen például egy jelenetet forgatni. 

 
HORVÁTH LÁSZLÓ (Fidesz): Képviselő úr, megfogott. Ez eddig nem volt a 

fejünkben, hogy a filmforgatás az erdőben lóval. Gondolom, forgatási engedélyt szoktak kérni 
egy filmforgatáshoz, meg használatbavételi engedélyt is szoktak kérni. De nem gondolom, 
hogy ezt ebben a törvényben kéne rendezni, hogy erdőben lóval filmforgatás és egyebek. 
(Moraj.)  

 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Bocsánat, de nincs feloldásra utalás sem az 

előterjesztésben, hogy valami rendkívüli körülmények között. Tehát én csak úgy 
megpendítem, hogy Magyarország lovas nemzet, Attila unokái, és nem fogunk tudni egy erdei 
jelenetet sehol sem leforgatni. Én túlélem, csak kérdezem…  

 
HORVÁTH LÁSZLÓ (Fidesz): Képviselő úr, mi nagyon elégedettek lennénk, hogyha 

Magyarország egy olyan hely lenne, ahol Attila unokáinak földjén nincs kitiltva a ló az 
erdőből, tehát az első lépés a lóhasználat. És azt is jeleztem már a bizottsági ülésen, hogy be is 
van árazva, tehát nemcsak kitiltották, hanem be is árazták, ha bemegy. Az első lépés, hogy 
lehessen a lóval az erdőben legálisan és nem törvénysértő módon tartózkodni. A filmforgatás 
meg, úgy gondolom, hogy majd megoldásra kerül.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a 10. számú 

módosító javaslatot? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett elfogadtuk.  
A 11-esről szavazunk. (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett elfogadtuk.  
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Az ajánlási pontok végére értünk. Lezárom a napirendi pontot.  
Holnap reggel 8 órakor indul a busz a Fehérház elől a tatai bizottsági ülésre. 

Szeretnénk, ha minél nagyobb számban tudnának eljönni képviselőtársaim. Aki tud, hozzon 
focicipőt, a hölgyek is természetesen. Köszönöm szépen. További jó munkát mindenkinek.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 24 perc.)  

 
 

Dr. Bohács Zsolt 
elnök 

 
 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


