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Napirendi javaslat:

1. Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/581. szám)
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről:

Megjelent:

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke

Horváth István (Fidesz), a bizottság alelnöke
Balogh József (Fidesz)
Farkas Sándor (Fidesz)
Jakab István (Fidesz)
Obreczán Ferenc (Fidesz)
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz)
Pócs János (Fidesz)
Tiffán Zsolt (Fidesz)
Ficsor Ádám (MSZP)
Magyar Zoltán (Jobbik)
Varga Géza (Jobbik)
Vona Gábor (Jobbik)
Szabó Rebeka (LMP)

Helyettesítési megbízást adott:

Gőgös Zoltán (MSZP) Ficsor Ádámnak (MSZP)
Győrffy Balázs (Fidesz) Obreczán Ferencnek (Fidesz)
Hanó Miklós (Fidesz) Pócs Jánosnak (Fidesz)
Jakab István (Fidesz) megérkezéséig Balogh Józsefnek (Fidesz)
Patay Vilmos (Fidesz) dr. Ódor Ferencnek (Fidesz)
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) Tiffán Zsoltnak (Fidesz)
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP) Font Sándornak (Fidesz)
Magyar Zoltán (Jobbik) megérkezéséig Varga Gézának (Jobbik)
Szabó Rebeka (LMP) megérkezéséig Magyar Zoltánnak (Jobbik)
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Meghívottak részéről:

Hozzászólók:

Szatmári László főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági
Minisztérium)
Adorján Richárd osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)



6

(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 37 perc)

Megnyitó
FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó

reggelt kívánok! Megnyitom a bizottsági ülést. Köszöntöm a bizottság tagjait,
köszöntöm a munkánkat segítő tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik
figyelemmel kísérik a bizottságunk nyílt ülését. Köszöntöm már azokat is, akik -
látom - a napirendi pontokhoz érkeztek.

A napirend ismertetése, elfogadása
A bizottsági tagoknak kiküldtük írásban az előterjesztést a napi napirendi

pontról. Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi pontokhoz. (Nincs
jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor szavazzunk róla, elfogadjuk-e ezt az
előterjesztést. Aki igen, az kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Igen, ez egyhangú.
Eszerint fogunk haladni.

Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/581. szám) (A bizottság feladatkörébe
tartozó módosító javaslatok megvitatása)

1. napirendi pontban az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények
megalkotásáról, illetve módosításáról szóló törvényjavaslatot fogjuk tárgyalni
Köszöntöm a kormány nevében jelen lévő tisztviselőket. Mivel látom, többen is
helyet foglaltak - gondolom, a téma sokszínűsége miatt -, aki esetleg majd szót kap,
az legyen szíves a nevét bemondani a jegyzőkönyvnek.

A titkárságunk megpróbálta az ajánlástervezetből kigyűjteni azokat a
módosító indítványokat, amelyek várhatóan érintik a bizottságunk szakterületét. Erről
egy jegyzéket kaptak a képviselőtársaim. Azt szeretném kérni, hogy ha van olyan
módosító indítvány az ajánlástervezetben, amelyet önök nem látnak a legyűjtésben,
de tárgyalni szeretnének róla, amikor a sorrendiséghez odaérkezünk, azt akkor külön
jelezzék majd. (Balogh József megérkezik az ülésre.)

Az ajánlástervezet szerint fogunk akkor haladni és a titkárság által legyűjtött,
számunkra megjelölt módosító indítványok sorszámozása szerint. Így az ajánlási pont
3. pontja az első. Nem tudom, hogy a kormány képviselői kaptak-e ilyen legyűjtést.
(Jelzésre:) Tehát ők is látják ugyanazt.

A 3. ajánlási pont Szekeres Imre és több képviselőtársa által benyújtott
módosító indítvány. Ez egy elég jelentős törlést javasol, és ráadásul kapcsolódik a
191. módosító indítványhoz is. Kérdezem a kormány álláspontját.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó napot kívánok!
Szatmári László vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezető-
helyettese. Ezt a javaslatot a kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki
támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, és egyharmadot sem kapott.

4. módosító indítvány, amely Rogán Antal képviselőtársunk indítványa. A
kormányt kérdezem.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
támogatja.
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki
támogatja az indítványt? Kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Ez többség.

5. indítvány, Bertha Szilvia indítványa.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki
támogatja az indítványt? Kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Ez kisebbség,
egyharmadot sem kapott.

6. indítvány.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Szekeres Imre és képviselőtársai indítványa. Értem, tehát
változatlanul a helyesírásra utaló módosító indítványt a kormány úgy látja, hogy az
úgy helyes, ahogy leírták. Jó, ezen majd elbeszélgetnek a hozzáértők. Elnézést, ezt
miért nem támogatja? Ezt nem így szoktuk jelölni, vagy mi itt a kérdés a 6.
indítványnál? Szekeres Imre. Nyelvtani pontosító indítvány. Én csak kérdezem. Ha
nem így jelöljük, akkor rendben van, ahogy az indítványtevő teszi.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Azért látunk ebben
egy… A 4. és 5. pontnál az egyiknél nagybetűvel jelzi, indítja a fogalmi
meghatározást, a következőnél pedig… Visszavonom, a kormány támogatja.

ELNÖK: Erre gondoltam én is. Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs.
Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? Kézfeltartással jelezze.
(Szavazás.) Mindenki támogatja, többséget kapott.

7. indítvány, Rogán Antal képviselőtársunké. A kormány álláspontja?

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Szintén egy helyesírási javítás. Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.)
Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Egyhangú
többséget kapott.

8. indítvány, Szekeres Imre és képviselőtársai indítványa. Ez ugyanaz talán,
mint a 7-es lett volna, ha jól látom.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja. Itt azért érdemi különbség van. Külön-külön is kizáró feltétel. Tehát az
„és/vagy” használata indokolt.

ELNÖK: Ez nem is házszabályszerű, már elnézést. Jó, nem szóltam,
házszabályszerű. A kormány nem támogatja. Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.)
Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? Kézfeltartással jelezze.
(Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.

9. indítvány, Rogán Antal indítványa. A kormány álláspontja?
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SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki
támogatja az indítványt? Kérem, kézfeltartással jelezzék. (Szavazás.) Ez többség.

10. indítvány, Göndör István képviselőtársunké.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki
támogatja az indítványt? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott.

11. indítvány, Kiss Péter és képviselőtársai indítványa.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki
támogatja az indítványt? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott.

12. indítvány, Kiss Péter és képviselőtársai indítványa. A kormány?

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki
támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.

13. indítvány, Kiss Péter és képviselőtársai. A kormány álláspontja?

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja. (Jakab István és Magyar Zoltán megérkezik az ülésre.)

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki
támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.

14. indítvány, Kiss Péter és képviselőtársai. A kormány álláspontja?

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki
támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.

15. indítvány, Kiss Péter képviselőtársaival.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki
támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.

16. indítvány, Kiss Péter és képviselőtársai.
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SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki
támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.

17. indítvány.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki
támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.

18. indítvány, szintén Kiss Péter és képviselőtársai indítványa.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki
támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.

19. indítvány, Kiss Péter és képviselőtársai indítványa.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki
támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.

20. indítvány, Kiss Péter és képviselőtársai.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki
támogatja? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott.

21. indítvány. Kormány álláspontja?

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki
támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.

22. indítvány, Szekeres Imre és képviselőtársai. Kormányálláspont?

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki
támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.

23. indítvány, Kiss Péter és képviselőtársai. A kormány álláspontja?
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SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki
támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.

24. indítvány, Józsa István és képviselőtársai. A kormány?

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki
támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.

25. indítvány.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Az alkotmányügyi bizottság és Szekeres Imre és képviselőtársai
indítványa. Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki
támogatja az indítványt? Kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Ez egyhangú többség.

26. indítvány, alkotmányügyi bizottság. Kormányálláspont?

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki
támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez egyhangú többség.

27. indítvány, Szekeres Imre és társai.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki
támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.

A 40. indítványhoz lapozzunk, amely összefügg a 46. indítvánnyal. A 40.
indítvány Scheiring Gábor képviselőtársunk indítványa. A kormány álláspontja?

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki
támogatja? (Nincs jelzés.) Egyharmadot sem kapott.

41. indítvány, Szekeres Imre és képviselőtársai indítványa.
Kormányálláspont?

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki
támogatja? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen. Egyharmadot sem kapott.
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42. indítvány, amely összefügg a 45. és a 61. pontokkal. Szekeres Imre és
képviselőtársai indítványa. A kormány álláspontja?

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki
támogatja? (Nincs jelzés.) Egyharmadot sem kapott.

43. indítvány.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki
támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.

44. indítvány, Szekeres Imre és képviselőtársai. Kormányálláspont?

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki
támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. (Magyar
Zoltán: Bocsánat, helyettesítek.) Az lehet, de hogy ha az MSZP harmadik tagját is
helyettesíti valaki, csak akkor tudok bejelenteni egyharmadot. Eddig csak kettő tagot
látok az MSZP részéről, de köszönjük az aktivitást. Tehát egyharmada sem támogatja.

47. indítvány, amely Szekeres Imre és képviselőtársaink indítványa.
Kormányálláspont?

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki
támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.

48. indítvány.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki
támogatja? (Szavazás.) Ez többség.

49. indítvány, Szatmáry Kristóf. Kormányálláspont?

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki
támogatja? (Szavazás.) Ez többség.

50. indítvány. Kormány?
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SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki
támogatja? Kérem jelezni. (Szavazás.) Ez többség.

51. indítvány, Szekeres Imre és képviselőtársai indítványa.
Kormányálláspont? (Szabó Rebeka megérkezik az ülésre.)

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki
támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.

54. indítvány, Scheiring Gábor képviselőtársunk indítványa. A kormány
álláspontja?

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki
támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.

55. indítvány, Szekeres Imre és képviselőtársai. Kormányálláspont? Ez az 55.
pont az 53. és 56. pontokkal is összefügg, szeretném megjegyezni, tehát így kérek
szépen majd róla véleményt.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki
támogatja az indítványt? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott.

A 62. számú indítványhoz menjünk, Rogán Antal képviselőtársunk.
Kormányálláspont?

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki
támogatja az indítványt? Kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Ez többség.

88. indítvány. A kormány álláspontja?

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki
támogatja az indítványt? Kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Ez többség.

101. indítvány, amely Hegedűs Lorántné indítványa. A kormány álláspontja?

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki
támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.

102. indítvány, Tóbiás József és képviselőtársai. A kormány álláspontja?

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki
támogatja az indítványt? Kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Ez kisebbség,
egyharmadot sem kapott.

103. indítvány, Jávor Benedek indítványa. A kormány álláspontja?

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Szabó Rebeka: Ehhez szeretnék indokolást
kérni.) Indokolást kérünk a 103-ashoz, Jávor Benedek indítványához.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előzetes
vizsgálatok szerint az előzetes vizsgálatnak a határideje lényegesen hosszabb, mint a
konzultáció, tehát ebből a szempontból úgy gondoljuk, hogy indokolatlanul
lelassítaná az engedélyezési folyamatot.

ELNÖK: Nincs több kérdés, akkor szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az
indítványt? Kérem, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot
sem kapott.

153. pont, amely összefügg a 154., 155., 156., 157., 159., 160., 161., 162. és
164. indítvánnyal.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki
támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.

A 195. számú lesz a következő indítvány, Rogán Antal képviselőtársunk
indítványa. A kormány álláspontja?

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ez azért még összefügg a 198-
assal is, ahogy látom. (Szatmári László: Kapcsolataival együtt támogatjuk.)
Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel. (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja? Kézfeltartással jelezzék. (Szavazás.) A többség támogatja.

Én nem látok további olyan javaslatot, amelyet az előzetes legyűjtés alapján a
bizottságunknak meg kellene tárgyalni, ezért a bizottsági tagokat kérdezem, hogy
van-e további olyan javaslat a hátralevő részben, amelyről tárgyalni szeretnének.
(Jelzésre:) Igen, Ficsor Ádámnak adok szót.
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FICSOR ÁDÁM (MSZP): Az ajánlás 92. pontjában Schiffer András,
Scheiring Gábor javaslata. Igazán a kormányhoz lenne értelmező kérdésem. Ha jól
értem, ez arról szól, hogy az állami vállalatokra innentől kezdve nem vonatkozna a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény. Az állami vállalatok között van
mezőgazdasági vállalat is, és szerintem ez ezért érintheti a bizottságot. De bízom
benne, hogy rosszul értem, és nem erről szól ez a javaslat. Ez lenne a kérdésem a
kormányhoz. 92. pont.

ELNÖK: Igen, adunk egy kis időt az illetékes válaszolónak.

ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Én Adorján
Richárd vagyok, NgM, osztályvezető. Igazából a 100/K. §-a az Áht.-nak, amit törölni
javasol az előterjesztés. Valóban, ebben ez a pont, amit a módosító indítvány
visszahozna, az adatok közérdekűségét biztosítja. Ugyanakkor mi úgy látjuk
egyértelműen, hogy erről az adatvédelmi törvény megfelelően rendelkezik, tehát
ehhez képest semmilyen új előírást nem ad ez a pont, ez egyszerűen csak rögzítette
ebben a szabályozási környezetben, ebben a gazdálkodó szervezetekről szóló
100/K. §-ban ezt a közérdekűséget, illetve ezen adatok biztosíthatóságát. Az
adatvédelmi törvény, a közérdekű adatokról szóló törvény megfelelően kezeli ezt a
kérdést.

ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Nincs. Erről nem
kell külön szavazunk, külön erről előterjesztés nem érkezett. Kérdezem a kormány
képviselőit is, hogy tudunk-e olyan módosító indítványról, amelyről esetleg a
bizottságunknak dönteni kellene, de nem vettük napirendi pontra. Tudunk-e ilyen
beérkezett indítványról? (Nincs jelzés.) Nem tudunk. Akkor a napirendi pontot
lezárom. Köszönöm szépen az érintetteknek a jelenlétet.

Egyebek
2. napirendi pontunk az Egyebek. Kérdezem, hogy van-e olyan előterjesztés

az Egyebekben, amit itt meghallgathatunk. (Jelentkezésre:) Farkas Sándornak adok
szót.

FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Több
alkalommal próbálkoztam már, de remélem, most már sikerrel, a kertészeti
albizottság megalakulásával. Elnök úrnak volt egy olyan kérése, hogy a tagjait meg
tudnánk nevezni. A kormánypárti politikusok részéről a tagokat meg tudom nevezni.
Szeretném megkérni az ellenzéki politikusokat, hogy szintén jelezzék a szándékukat,
akik a kertészeti albizottságban munkálkodni kívánnak. Pontosítani szeretném:
Horváth István alelnök úrral, jómagammal, Obreczán Ferenc és Pócs János
képviselőtársaimmal, a kormánypárti oldal képviselőivel alakítanánk meg ezt az
albizottságot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha most nincs rögtön válasz, akkor… Ha van,
akkor tegyük meg, mert akkor a megalakulását is kimondhatjuk az albizottságnak.

VARGA GÉZA (Jobbik): A Jobbik Varga Géza személyében vesz részt.

ELNÖK: Igen. (Jelzésre:) Ficsor Ádám?
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FICSOR ÁDÁM (MSZP): Ha az LMP nagyon nem sértődik meg, akkor itt az
MSZP magánál tartaná ennek a második tagnak a jelölési jogát, és én lennék az.
(Szabó Rebeka jelentkezik.)

ELNÖK: Megadom a szót Szabó Rebekának.

SZABÓ REBEKA (LMP): Nem sértődünk meg.

ELNÖK: Tehát akkor az MSZP részéről Ficsor Ádám. Így Ficsor Ádám és
Varga Géza az ellenzék részéről. Jó, akkor ezek szerint a tagok megnevezésével a
bizottság létrejött, ezt tudomásulvétel gyanánt erősítsük meg egy kézfeltétellel, hogy
elfogadtuk, hogy létrejött a kertészeti albizottság ilyen személyi összetétellel.
(Szavazás.) Egyhangú.

Hétfőn várhatóan 9 óra 30-kor fogunk ülésezni, két törvényhez benyújtott
kapcsolódó módosító indítványokról fogunk tárgyalni. Nekem más bejelentenivalóm
egyelőre nincs.

Van-e még? (Jelzésre:) Tiffán Zsolt!

TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Az előzetes
egyeztetések alapján és a majdan kiküldött meghívók szerint jövő kedden 11 óra 30-
kor szeretnénk megtartani a szőlészeti és borászati albizottság ülését még a másik
albizottsági ülés előtt. Ezt a titkársággal tudtuk egyeztetni, de gondolom,
természetesen majd a titkárság részéről a meghívók ki fognak menni.

Köszönöm szépen, ennyi.

ELNÖK: Igen, köszönöm szépen. Amennyiben nincs tovább… (Jelzésre:)
Igen, Pócs János!

PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm. Tisztelt Bizottság! Elnök Úr! Az előző
kormánynak volt egy olyan adóterhe, ami a fóliasátor-tulajdonosokat büntette. Én azt
szeretném kérni… (Elnök: Adóteher?) Igen. Az idevonatkozó részt esetleg átküldöm.
A fóliasátor-tulajdonosoknak egy bizonyos mérethatár fölött adót kellett fizetni, és
ennek az eltörlését szeretném napirendre vétetni, hiszen a munkahelyteremtés gátja és
az ebből próbálkozó gazdák megélhetésének a legnagyobb gátja, tehát ezt a
különadóval terhelni katasztrófa.

ELNÖK: Jó. Én erről külön így nem tudtam. Fóliával sokat foglalkoztunk, de
az az építési engedélyhez kötése volt, ami nagyon kínos kérdés volt.

FARKAS SÁNDOR (Fidesz): A mérethatárok, a telekhatárok és magasság, ez
volt, azt hiszem. Ugye, János? (Pócs János: Igen.)

ELNÖK: Ez így volt, csak nem emlékeztem, hogy adóterhelés is van hozzá
kötve. Építési engedélyhez kötés. (Jelzésre:) Jakab Istvánnak adok szót.

JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Abban az időben elég sokat foglalkoztam vele.
Tehát ez a belterületen a magassággal, illetve a létesítéssel összefüggésben volt,
külön tervet kellett készíteni, hatósági eljárás volt, annak a díjai, tehát ezek voltak,
amik agyonterhelték. Egyébként aktuális lesz ezt majd ismét megnézni, mert nyilván
ott is egy feljelentés, egy intézkedés kapcsán szaladtunk bele, és ebből lett egy
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országos médiaháború és egy intézkedésdömping. Azt gondolom, hogy jó lesz
véglegesen helyretenni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Jó, tehát továbbra is akkor a fóliasátrak létesítésével kapcsolatosan
volt egy ideiglenes verzió, de ha néhány hónapnál tovább tartotta fönn vagy most már
a több évet kibíró fóliáknál állandó építménynek minősítette az akkori rendelet, ezért
építési engedélyezési eljáráshoz kötötte ugyanúgy, mint egy szilárd építésű lakóházat,
ennek viszony súlyos anyagi következményei lettek a tervezéstől kezdve a hatósági
eljárásokig. Így már értem, valóban, ezzel mi elég sokat foglalkoztunk, mert külön
adóterhelésről nem tudtam, de az eljáráshoz kapcsolódó illetékek és egyebek valóban
terhelik.

Jó, akkor kérem szépen Pócs Jánost, hogy tárja föl ezt az ügyet, nézzük meg,
és az illetékes minisztérium felé továbbítjuk. (Ficsor Ádám jelentkezik.)

Ficsor Ádám!

FICSOR ÁDÁM (MSZP): Köszönöm szépen. Két héttel ezelőtt bizottsági
ülésen felvetettem, hogy megjelent egy kormányhatározat, amiben a Vidékfejlesztési
Minisztériumból 4,2 milliárd forintot zárolnak. Akkor elnök úr azt a jó tanácsot adta,
hogy a különböző parlamentáris műfajokban próbálkozzunk az okát megtudni. Erre
képviselőtársam, Gőgös Zoltán kísérletet tett, de a tárca válaszoló államtitkára,
mondjuk úgy, hogy nem fejtette ki a 4,2 milliárd forint minden részletét, egészen
nagyvonalúan beszélt az intézményi megszorításokról. Ami kisebb része ennek, arról
beszélt, de ami a gazdákat érinti, arról nem.

Szeretném kérdezni elnök urat, hogy van-e újabb tanácsa, hogy hogyan
menjünk tovább. Amennyiben nincs ilyen, akkor pedig szeretném kezdeményezni,
hogy a bizottság egy napirendi pont keretében kérjen a tárcától erről a tájékoztatást.
Ez nyilván érdekli az összes bizottsági tagot, hiszen ez egy fontos kérdés.

Köszönöm.

ELNÖK: Az ellenzéknek több lehetősége van természetesen ezt megtudni.
Mondjuk az írásbeli kérdésre a miniszternek kell válaszolni, ha adhatok esetleg egy
repertoárt bővítő tanácsot. 15 napon belül köteles az írásbeli kérdésre válaszolni az
illetékes miniszter. Gondolom, akkor ez egy kérdés vagy egy azonnali kérdés lehetett
a parlamentben. (Ficsor Ádám: Egy azonnali kérdés.)

További kérdés? (Jelzésre:) Varga Géza!

VARGA GÉZA (Jobbik): Mi azt szeretnénk javasolni a bizottságnak, hogy
kezdeményezze a nevének a megváltoztatását. A minisztériumi struktúra változott, és
akkor itt egyrészt az összhangot fejezzük ezzel ki, másrészt pedig haladjunk a korral.
Tehát javasolnánk a bizottság nevének a megváltoztatását vidékfejlesztési és
mezőgazdasági bizottságra. Kifelé ez mondjuk a lépésváltást szimbolizálja, csakúgy,
mint ahogy a minisztérium nevének a megváltoztatása.

ELNÖK: Értem. Ez a bizottságunk viszont az állandóságot jelentette, amióta
1992 óta megalakult, mert bármi volt a neve a vele párhuzamosan létező
minisztériumoknak - több változatot ismerünk 1992 óta -, a bizottság mindig
Mezőgazdasági bizottság volt. Rendben van, értettem az előterjesztést, futunk benne
egy kört, ha szabad így fogalmaznom. Nem tudom, hogy van-e olyan értelmű
logikája, hogy ahogyan megváltozik esetleg a minisztérium összetétele, netán neve,
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annak megfelelően változzon a bizottság neve. Ez azért izgalmas, mert a jelenlegi
Vidékfejlesztési Minisztérium ugyan így változtatta meg a nevét, de tudjuk, hogy
benne van a környezetvédelem teljes egésze, és láthatólag a környezetvédelem, amely
ugyan most nem környezetvédelmi bizottságként, hanem Fenntartható fejlődés
bizottsága néven fut, nem a mi hatáskörünkbe tartozik. Tehát azért nehéz így ezeket a
változtatásokat nyomon követni, ezért mondtam, hogy ez a bizottság egyelőre
stabilitást jelentett 1992 óta, mindig ez volt a neve, bármi volt a minisztérium neve.
(Horváth Zoltánné: Volt agrárbizottság egy hónapig.) Hoppá, itt egy történelmi
kutatás eredményeként megtudtuk, hogy volt agrárbizottság is egy hónapig. Ez az
alakuláskor volt? (Horváth Zoltánné: Igen. - Varga Géza jelentkezik.)

Igen?

VARGA GÉZA (Jobbik): Természetesen a javaslatomban nem egyszerűen
egy névváltozásról van szó, hanem én azt gondolom, hogy a minisztérium neve azért
itt egy szemléletváltást is jelent. De hát elég furcsa, hogy én érvelek mellette, és nem
a kormánypárti képviselőtársaim. Tehát azért e mögött a név mögött mi legalábbis azt
olvassuk ki, hogy itt a vidéken sokkal többen élnek, sokkal több embert érint, mint
amennyien a mezőgazdaságból élnek. A mezőgazdaságból egyre kevesebben élnek.
Tehát az, hogy a mezőgazdaság illeszkedjen a vidékfejlesztéshez, ez a minisztériumi
névváltozás számunkra ezt jelentette. Ez itt most nem ilyen, Torgyán-féle rossz angol
fordításból elkeresztelt minisztérium és a többi, nem ilyen, ennél sokkal átgondoltabb
a minisztérium névváltozása, és azt gondoljuk, hogy ha ezt tükrözi a bizottság neve is,
akkor ez egy jó irány. Azt gondolom, hogy azért az elénk kerülő témák is egyre
inkább ezt a hangsúlyt fogják képviselni. Tehát egyáltalán nem egy formális
névváltozás a javaslatunk, hanem egy tartalmi változás, egy valóban a korszellemnek
megfelelő lépésváltás.

ELNÖK: Vagyunk itt néhányan, akik jól ismerik a parlament működését, a
menetét. A feladat-, hatáskör ettől a névváltoztatástól biztos, hogy nem változik meg.
'98 óta, amióta a minisztériumot Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztériumnak hívták, a V betű ott került bele. Én emlékszem rá, nagyon komoly
kritikát kapott az akkori ellenzék részéről, aki most már részben nincs itt, hogy ezt
micsoda paranoia és képtelenség beintegrálni a mezőgazdasághoz, aztán 2002-ben
meglepő módon ez a név továbbmaradt, és mindvégig maradt az FVM. Most változott
meg VM-re, most már Vidékfejlesztési Minisztérium, miközben egy integráció
történt a környezetvédelem felé. Mindezektől a változásoktól függetlenül a
bizottságunk szerepe, hatásköre, jogosultsága semmiben nem változott, maradtunk
Mezőgazdasági bizottság.

Ennek ellenére én majd azt fogom javasolni, hogy egyik napirendi pontban ezt
tárgyaljuk ki, ne rögtönözzünk itt, van-e értelme, kifejez-e mást, bővíti ezzel a
jogkörét vagy nem, vagy ugyanazt tesszük ezek után. Megkérdezzük akár a Háznál, a
Házbizottságnál, fogalmam sincs, hogy a névváltoztatással kapcsolatos még kiket kell
megszólítanunk és értesítenünk, megtesszük ezt az előkészületet, ezt tudom mondani.
(Jakab István jelentkezik.)

Jakab István!

JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Már egy más témához szeretnék szólni. Szomorú
aktualitása van ismét a felvetésemnek. Az aratás megkezdődött, az évtized
legnehezebb aratása következik, ha úgy tetszik, értékmentésről van szó. Ebben két
témáról szeretnék szólni, az egyik a széles járművek ügye.
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Tudom, hogy elment egy levél. Évek óta megy az iszapbirkózás. 600 milliós
árbevétele volt a közlekedési tárcának. Erre az évre már beszedték a pénzt, de az, ami
most zajlik, tarthatatlan, hogy a rendőrség változatlanul bírságol. Tehát egyik dolog
az aratással összefüggésben van.

A másik dolog, hogy végérvényesen a széles járművek ügyét le kellene zárni,
és idekapcsolódik az ADR is. Hogy mindenki érzékelje. 2 méter 55 centitől szélesebb
jármű esetében külön engedély kell legyen. Ettől még a közlekedés biztonsága nem
fog megváltozni, hogy az az eszköz 5 centivel szélesebb-e vagy nem. Ha előírják,
előírták, tartottuk, akármilyen lámpát, egyebeket kirak, megjelöli a szélességet, ezzel
nincs gond, de nem lehet a nemzetközi árufuvarozásban alkalmazott feltételekhez
igazítani annak az embernek a tevékenységét, aki a saját földjére munkavégzés
céljából megy ki. Szervizútjaink nincsenek.

Két lehetőség van, és nagyon szeretném, ha ezzel komolyan foglalkozna a mi
bizottságunk. Itt szeretném megerősíteni, hogy nem baj az, ha Mezőgazdasági
bizottság, ennyire legyünk elfogultak a saját területünk iránt, mert 19 bizottság van,
tehát nyilván nekünk azért legalább bizottsági szinten maradjon. Tehát foglalkozzunk
vele, hogy végre tudjuk ezt az ügyet lezárni. Készítettünk már jogszabály-módosítási
javaslatot, tárcákkal folyamatosan megy az iszapbirkózás. A koordinációs bizottsági
ülésen kijelenti az ott lévő, közlekedésért felelős rendőrtiszt, hogy ők a jogszabályok
szerint járnak el. Értjük. Mi pedig a jogszabályok szerint akkor nem tudjuk
betakarítani a gabona egy jelentős részét.

Tehát kérnénk szépen változatlanul, tudjuk, hogy egy levél elment arról, hogy
legyenek tekintettel a körülményekre, de végérvényesen teremtsük meg a jogszabályi
feltételeit annak, hogyha a gazda munkavégzés céljából megy a földjére, ezt nem
tekintjük az európai közlekedési rendszerben való részvételnek, mint nemzetközi
árufuvarozó tevékenységet nem tudjuk itt elfogadni.

A másik az ADR. Ugyanez a helyzet. Ha kiviszi a gazda a műtrágyát a
földjére, akkor már csak olyan járművel viheti, ami egy évnél nem régebbi műszaki
vizsgával rendelkezik. Ha egy traktort megvesz, négy évre van meg a műszaki
vizsgája, tehát már egy második éves traktort el kellene vinni műszaki vizsgára - ami
nem kötelező -, ha szabályosan akar eljárni, hogy kiszállíthassa a műtrágyát.

Csak kuriózum, hogy mennyire elfogadhatatlan a jogszabály - ezt mi
megörököltük, tehát nyilván nincs elég idő rá -, hogy csak fémpadozatú pótkocsin
lehet műtrágyát szállítani, és faraklapra van rárakva a műtrágya. Ennyire nonszensz
az egész jogszabály. Ezt az egész szigorú szabályozást a veszélyes anyagok
nemzetközi fuvarozására, nemzetközi szállítására határozták meg, és ezt most
rákényszerítik a gazdákra, nem most, évek óta. Ez egy iszapbirkózás. Azt gondolom,
hogy most már véglegesen ezt le kellene zárnunk, és kérem kormánypárti, ellenzéki
társaimat, hogy ebben legyünk partnerek. A saját tárcánknál nyilván el kell járni. Ez
nagyon nehéz ügy. Néhány büntetés is még ott lapul a tárcámban, már lassan tényleg
ott tartok, hogy egyet kifizetek, hogy bent mindenki meglássa, hogy kérem, ez
képtelenség. 300 ezer forintos büntetéseket szabtak ki Csongrád megyében ismét.
Ezért kellett hogy szóba hozzam. Tehát azt gondolom, hogy nagyon határozottan fel
kell lépni ebben az ügyben.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Jó. Mit javasolsz?

JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Mi elkészítettük a törvényt, tehát a jogszabály-
változtatás tervét, én azt átadtam a tárcának, Azt javaslom, és most ismételten azt
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mondom, hogy hívjuk meg a bizottság elé annak a tárcának a képviselőjét, amely úgy
gondja, hogy ezt fenn lehet tartani. Régi reflexek hatnak. Ezt nem ez a kormány
dolgozta ki. Elég sokat küzdöttünk ellene, meg kell változtatni szerintem.

ELNÖK: Jó. Most az illetékes minisztérium az, amely talán Fellegi Tamás
miniszter úr hatókörébe tartozhat. Arra kérném szépen a titkárságot, itt két téma van,
az ADR-jogosítvánnyal rendelkezés, illetve ADR-minősítésnek megfelelő
szállítóeszköz, és ettől valamennyire, de eltérőek a túl széles járművek közúton való
közlekedésének a feltételei, de a mezőgazdasági esetre vonatkoztatva, nem pedig
mondjuk a dózerekre és nem tudom, micsodákra, mikor vonszolják ezekkel a széles
trailerekkel, hogy ezt kutassuk ki, hogy kihez, melyik államtitkár úrhoz tartozik.
Szerintem nem biztos, hogy miniszter úr ebben hatékony lesz, tehát azt az államtitkárt
szeretnénk meghívni, akihez szakmailag tartozik ez a kérdés. Időpontot kell majd
néznünk. Nem javasolnám a hétfő délelőttöt, ott iszonyú kevés időnk van, valószínű,
hogy ez több időt vesz igénybe, mire ezt részletesen kivesézzük. Keresünk egy
időpontot a következőkben. Nem sok időnk van hátra, a következő hét vagy a
rákövetkező hét, ha rászánjuk az időnket július 19-e után is, sőt, ha jól néztem, a
törvénytervezet, ami a Nemzeti Földalapról szól, ott a felügyelőbizottsági tagokat
határidőhöz köti, hogy mikor kell megválasztani. Ha jól néztem, ez egy nyári
ülésezést nekünk kötelezővé biztosan előír, mert talán „a törvény életbelépését követő

egy hónapon belül” szófordulatot láttam (Közbeszólás: 30 nap.) Kérem ezt
pontosítani, azt nekünk „be kell lőni”, hogy mikor lép életbe a törvény, és ahhoz
képest 30 napon belül. Tehát az nyár lesz, akárhogy számolgatom, ott lesz egy ilyen
ülésezésünk. Ennek függvényében nézzük majd meg, hogy közben a túl széles
járműveket jövő héten már esetleg az illetékes államtitkár úrral és az őt segítő
szakmai kollegák jelenlétében meg tudjuk-e tárgyalni. (Obreczán Ferenc jelentkezik.)

Obreczán Ferenc!

OBRECZÁN FERENC (Fidesz): Csupán csak annyit akarok, hogy akkor a
titkárságra átküldöm azt a kodifikált rendelettervezet és átküldöm azt a francia
lefordított szövegrészt, amely bizonyítja, hogy Franciaországban az ilyen járművek
díjmentesen közlekednek és használhatják a közutakat. Ezt még Gúr Nándor fia, Gúr
Roland küldte meg, igaz, többhónapos késéssel.

ELNÖK: Jó, rendben. Köszönöm. Van-e további megjegyzés az Egyebekben?
(Nincs jelzés.) Nincs. Akkor ezt a napirendi pontot lezárom, az ülést berekesztem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 22 perc)

Font Sándor
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika


