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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 02 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Csenger-Zalán Zsolt képviselőtársunk Tilki Attila képviselő urat, Horváth János 
képviselőtársunk Gruber képviselő urat, Pintér László képviselőtársunk Mihalovics Pétert 
helyettesíti, így megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. Kérdezem a tisztelt 
bizottságtól, hogy az előzetesen írásban elküldött napirendi pontokhoz kiegészítenivalója a 
bizottság tagjainak van-e. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, 
ki támogatja a mai napirendünket. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
támogatta. 

A Biológiai Biztonságról szóló Cartagena jegyzőkönyv felelősségről és 
jogorvoslatról szóló Nagojai-Kuala Lumpur-i kiegészítő jegyzőkönyvének kihirdetéséről 
szóló T/12607. számú törvényjavaslat 

Első napirendi pontunk a biológiai biztonságról szóló Cartagena jegyzőkönyv 
felelősségről és jogorvoslatról szóló Nagojai-Kuala Lumpur-i kiegészítő jegyzőkönyvének 
kihirdetéséről szóló T/12607. számú törvényjavaslat, melyben a Vidékfejlesztési 
Minisztérium képviseletében Kőrösi Levente főosztályvezető-helyettes úr, Andorkó Rita 
referens asszony és Kókai-Kunné dr. Szabó Ágnes Katalin referens asszony lesz a 
segítségünkre. Kérem, hogy röviden foglalják össze a javaslatot, és ezt követően 
képviselőtársaim kérdéseket tehetnek fel, véleményt fogalmazhatnak meg és ezt követően 
döntünk a támogatásról. Parancsoljon! 

Kőrösi Levente főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

KŐRÖSI LEVENTE főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A biológiai sokféleség egyezmény 
Cartagena jegyzőkönyve szabályozza az úgynevezett élő módosított szervezeteknek - azokat a 
szervezeteket értjük ez alatt, amelyek genetikailag módosítottak és további szaporodásra 
képesek -, tehát a továbbszaporodásra képes GMO-knak a határon átnyúló forgalmazását, 
szállítását, kezelését és felhasználását, szem előtt tartva az egész élővilág, beleértve az emberi 
egészség védelmét is. A Cartagena jegyzőkönyvet 2000-ben fogadták el, 2003-ban lépett 
hatályba, Magyarország 2004 óta tagja. 

A Cartagena jegyzőkönyv 27. cikke felhatalmazást adott az első részes felek 
találkozójának, hogy dolgozzon ki olyan szabályokat, amelyek az élő módosított 
szervezeteknek a határon át történő mozgatásával, mozgásával kapcsolatos, az élővilágban 
keletkezett károkra vonatkozóan tartalmaz felelősségi és kártérítési szabályokat, illetve 
eljárásokat. 

A tárgyalások hat évig tartottak, végül 2010-ben fogadták el ezt az úgynevezett 
Nagojai-Kuala Lumpur-i kiegészítő jegyzőkönyvet, ami a kártérítést és a felelősséget 
szabályozza. 

Ezen kiegészítő jegyzőkönyv szövegének az alapjául az Európai Unió 2004-ben 
elfogadott, környezeti felelősségről szóló és Magyarország által is átültetett irányelve szolgál. 
Tehát maga a jegyzőkönyv szövege teljes mértékben összhangban van az európai uniós 
joggal, illetve az Európai Unió belső jogrendjével. Ugyanakkor egy nemzetközi kötelezettség 
az, hogy ezt a kiegészítő jegyzőkönyvet minden részes fél külön-külön is ratifikálja. 

A jegyzőkönyv célkitűzése, hogy ezek az úgynevezett élő módosított szervezetekre 
vonatkozó felelősség és jogorvoslat területén kialakított nemzetközi szabályok és eljárások 
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biztosításával hozzájáruljon a biológiai sokféleség megőrzéséhez, védelméhez és fenntartható 
hasznosításához, figyelembe véve többek között az emberi egészségre gyakorolt kockázatait 
is ezeknek a szervezeteknek. 

Ennek a jegyzőkönyvnek a hatálya kiterjed az élelmiszerként vagy takarmányként 
közvetlenül történő felhasználásra vagy a feldolgozásra, továbbá zárt rendszerű felhasználásra 
és környezeti kibocsátásra szánt élő módosított szervezetek határon átnyúló mozgásából eredő 
károkra, beleértve a véletlenszerű mozgásból eredő károkat, illetve az illegális tevékenységből 
eredő károkat is.  

Ez a jegyzőkönyv szabályozza a kár bekövetkezése esetén alkalmazandó 
válaszintézkedéseket, mentességeket, a határidőket, illetve pénzügyi korlátokat, visszkereseti 
jogot, pénzügyi biztosítékot, az államok felelősségét az ilyen esetek kapcsán, valamint polgári 
jogi felelősséggel kapcsolatos végrehajtási szabályokat is tartalmaz. 

A kiegészítő jegyzőkönyvet 2011. május 11-én dr. Fazekas Sándor miniszter úr írta alá 
mind Magyarország, mind - akkor az Európai Unió elnökségét is betöltöttük - az Európai 
Unió nevében. Azóta 11 ország ratifikálta az uniós tagállamok közül. Az Európai Unió maga 
2013 márciusában ratifikálta a kiegészítő jegyzőkönyvet. 

Az önök előtt lévő törvényjavaslat célja, hogy az Országgyűlés felhatalmazását kérjük 
ehhez, illetve a biológiai biztonságról szóló jegyzőkönyv kötelező hatályának az 
elismeréséhez, és ezzel nemzetközi kötelezettségünknek kívánunk eleget tenni. Köszönöm. 

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, van-e kérdés, vélemény 
az elhangzottakkal kapcsolatban. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt 
bizottságot, ki támogatja a T/12607. számú törvényjavaslatot. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 
Miután még a plenáris ülés nem tűzte napirendjére a jelentést, ezért a bizottságunk - 

amennyiben ezzel egyetért a bizottság - írásban nyújtja be az ajánlását. Ellenvéleményt nem 
látok. Köszönöm szépen. 

Köszönöm szépen, hogy velünk voltak, további szép napot kívánok. 

Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, 
Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről szóló 
T/12619. számú törvényjavaslat 

Áttérnénk a második napirendi pontunkra: az áruknak TIR-igazolvánnyal történő 
nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény 
módosításának kihirdetéséről szóló T/12619. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító 
indítvány megvitatására. A törvényjavaslatot a nemzetgazdasági miniszter terjesztette elő, és a 
minisztérium képviseletében dr. Bács Krisztián osztályvezető úr van velünk. Tisztelettel 
köszöntöm. 

Az ajánlástervezet is elkészült, ki is osztottuk. Egy módosító javaslat érkezett a 
törvényjavaslathoz, Harangozó Gábor képviselő úré. Miután Harangozó képviselő urat nem 
látom, így a módosító javaslat előterjesztőjeként nem tudom neki megadni a szót. Kérdezem a 
tisztelt bizottságot, hogy van-e kérdés, észrevétel a módosító javaslattal kapcsolatban. (Nincs 
jelzés.) Egy hatálybalépési módosításról szól a javaslat, hogy október 10-e nem tartható az 
eredeti javaslat szerint, hanem képviselő úr november 10-ét jelölte meg. 

Kérdezem a minisztérium álláspontját. 

A módosító javaslat megvitatása 

DR. BÁCS KRISZTIÁN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A minisztérium álláspontja az lenne, hogy a kihirdetést követő 
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napon lépjen hatályba az előterjesztésben foglalt rendelkezés, tekintettel arra, hogy a 
nemzetközi egyezmény módosítása kapcsán a lehető legrövidebb időbeli veszteséget 
szenvedjük el. 

 
ELNÖK: Tehát magyarul: nem támogatják a módosító javaslatot. 
 
DR. BÁCS KRISZTIÁN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Így van. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja Harangozó 

képviselő úr módosító javaslatát. (Nincs jelzés.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) A bizottság 
egyhangúlag nem támogatta a javaslatot, egyharmadot sem kapott a módosító javaslat. 
(Megérkezik az ülésre Csóti György.) 

Viszont a hatálybaléptetés folytán kialakult helyzet rendezése érdekében kiosztottunk 
egy bizottsági módosító javaslatot, amelynek a lényege abból állna, hogy a kihirdetést 
követően a következő napon, vagy egy nappal a kihirdetést követően lépne hatályba, pontosan 
a szöveg szerint: „Ez a törvény a kihirdetést követő napon lép hatályba.” Ezt bizottsági 
módosítóként terjesztenénk be. 

A bizottság indoklásaként egyértelmű, hogy a módosítás a hatálybalépést 
megnyugtatóan tudná rendezni. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy van-e kérdés, vélemény 
a módosító javaslattal kapcsolatban. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt 
bizottságot, hogy ki támogatja a bizottsági módosító javaslatot az imént elhangzottak alapján. 
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen. 

Köszönöm szépen osztályvezető úrnak, hogy velünk volt. További szép napot 
kívánok! 

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! A harmadik napirendi pont az egyebek. A következő ülésünket 
holnap 11 órakor tartanánk Afganisztán politikai és biztonsági helyzetéről. Délután 14 órakor 
pedig a bizottság üléstermében a szingapúri nagykövet tart tájékoztatót országáról, amelyre 
kérem, hogy minél többen jöjjenek el. Arra is fel szeretném hívni a figyelmet, hogy a 2014-es 
költségvetésről szóló törvényjavaslatot várhatóan a jövő héten hétfőn, 21-én tárgyalná a 
bizottság. 

Kérdezem, hogy az egyebek között van-e más kérdés, vélemény, hozzáfűznivaló. 
(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, bizottsági ülésünket bezárom, további szép napot kívánok 
mindenkinek! 

 
(Az ülés végének időpontja: 12 óra 14 perc)  

  

Balla Mihály 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  


