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Napirendi javaslat  

 

1. Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3649. 

szám) 

(A Mezőgazdasági bizottság önálló indítványa)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

(Előterjesztőként)   

 

2. A népegészségügyi termékadóról szóló törvényjavaslat (T/3652. szám)  

(Dr. Kovács József és Font Sándor (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

 

3. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 

törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3500. szám)   

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

  

 

4. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek 

csődeljárásának és felszámolásának különleges szabályairól szóló törvényjavaslat 

(T/3504. szám)  

(Rogán Antal és Román István (Fidesz) képviselők önálló indítványa)   

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

 

5. Egyebek  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 6 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP), bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 

kívánok, hölgyeim és uraim! Megkezdenénk a bizottsági ülést. Négy napirendi pontunk van. 

Megkérdezem, van-e valakinek a kiküldött napirendhez képest bármilyen javaslata. (Senki 

nem jelentkezik.) Ha nincs, akkor kérem, hogy aki az eredetileg kiküldött napirenddel 

egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy az eredetileg 

kiküldött napirend alapján végezzük a munkánkat. Alapvetően kapcsolódó módosító 

javaslatokról kell döntenünk valamennyi napirendi pont kapcsán. 

Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/3649. számú 

törvényjavaslat 

Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Az első napirendi pontunk az egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat. Szeretném jelezni, hogy ehhez kapcsolódó módosító javaslat ugyan nem 

érkezett, de döntenünk kell a Gazdasági és informatikai bizottság alapvetően technikai jellegű 

módosító javaslatáról. A módosító javaslatról a kormány képviseletében Andréka Tamás 

véleményét kérdezem. 

 

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök 

úr. A minisztérium támogatja a módosító javaslatot.  

 

ELNÖK: Köszönöm. A minisztérium támogatja a módosító javaslatot. Van-e kérdés, 

vélemény? (Senki nem jelentkezik.) Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért a módosító javaslattal. 

(Szavazás.) Köszönöm, egyhangú. 

Az első napirendi pontot lezárom… (Ficsor Ádám jelzésére:) Parancsolj, Ádám! 

 

FICSOR ÁDÁM (MSZP): Nekem lenne egy kérdésem még az első napirendi ponthoz. 

Ha jól tudom, a Mezőgazdasági bizottság által megszavazott módosító akkor visszavonásra 

került. Kérdezem, illetve javaslatot tennék, hogy a bizottság nyújtson be bizottsági módosító 

javaslatot akár azonos tartalommal, hiszen mi azt megszavaztuk tegnap, és úgy érzem, hogy 

abban egyetértés volt, hogy a helyben lakó gazdák érdekét szolgálja az a javaslat. Emiatt én 

azt indítványozom, hogy hasonló tartalommal nyújtsunk be bizottsági módosító javaslatot.  

 

ELNÖK: Ez igazából ügyrendi jellegű kérdés. Kérdezem a frakciókat, hogy van-e 

ezzel kapcsolatos hozzászólásuk. (Jelzésre:) Mondjad, Jakab István! 

 

JAKAB ISTVÁN (Fidesz): A bizottság kormánypárti többsége nem kíván módosító 

javaslatot benyújtani. 

 

ELNÖK: Tehát nem értetek egyet az ügyrendi javaslattal. (Jakab István: Igen.) Jó. 

Akkor szavazásra tenném fel a kérdést. Ki az, aki a beterjesztett ügyrendi javaslattal, hogy 

bizottsági módosító javaslatot nyújtsunk be a földtörvényhez, nyújtson be a bizottság, 

egyetért? (Szavazás.) Nem kapott többséget, tehát a bizottság nem nyújt be módosító 

javaslatot.  



- 6 - 

A népegészségügyi termékadóról szóló T/3652. számú törvényjavaslat  

Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Következik a népegészségügyi termékadóról szóló törvényjavaslat kapcsolódó 

módosító javaslatainak a megvitatása. Köszöntöm a kormány képviselőjét, és kérem, legyen 

szíves bemutatkozni majd a jegyzőkönyv miatt.  

 

KANYÓ LÓRÁNT ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Kanyó Lóránt 

vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium osztályvezetője.  

 

ELNÖK: Köszönöm. Akkor sorban mennénk, valamennyi módosító javaslatról 

szavaznunk kell. 

Az 1. ajánlási pontban Koszorús László képviselő úr módosító javaslata van előttünk. 

Kérdezem a kormány álláspontját.  

 

KANYÓ LÓRÁNT ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tárcaálláspontot 

tudok mondani. Támogatja a tárca.  

 

ELNÖK: Az előterjesztőnek mi az álláspontja?  

 

FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Igen. 

 

ELNÖK: Az előterjesztő is támogatja. Majd mindig az előterjesztőt kérdezem, és 

utána a kormányt.  

Kérdés, vélemény van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Ki az, aki a módosító 

javaslatot támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége a módosító javaslatot támogatja. 

A 2. ajánlási pontban szintén Koszorús László módosító javaslata van. Kérdezem az 

előterjesztőt.  

 

FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Igen. 

 

ELNÖK: Igen. Mi a kormányálláspont? 

 

KANYÓ LÓRÁNT ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen. 

 

ELNÖK: Kérdés, vélemény van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Ki az, aki a 

javaslatot támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja.  

A 3. ajánlási pont szintén Koszorús László képviselőtársunk módosító javaslata. Az 

előterjesztőt kérdezem. 

 

FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Igen. 

 

ELNÖK: Mi a kormányálláspont? 

 

KANYÓ LÓRÁNT ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen. 

 

ELNÖK: Kérdés, vélemény van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Ki az, aki a 

módosító javaslatot támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 

A 4. ajánlási pont Koncz Ferenc képviselő úr javaslata. Az előterjesztőt kérdezem. 
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FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Nem.  

 

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A kormány? 

 

KANYÓ LÓRÁNT ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem.  

 

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdés, vélemény van-e? (Senki nem 

jelentkezik.) Nincs. Ki az, aki a javaslatot támogatja? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja.  

Az 5. ajánlási pont Koszorús László képviselő úr módosító javaslata, amely összefügg 

a 7. ajánlási ponttal. Az előterjesztőt kérdezem.  

 

FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Igen. 

 

ELNÖK: A kormány?  

 

KANYÓ LÓRÁNT ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen. 

 

ELNÖK: Kérdés, vélemény van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Ki az, aki a 

javaslatot támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 

A 6. ajánlási pont szintén Koszorús László képviselő úr javaslata. Az előterjesztő 

véleménye?  

 

FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Igen. 

 

ELNÖK: Mi a kormányálláspont? 

 

KANYÓ LÓRÁNT ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen. 

 

ELNÖK: Kérdés, vélemény van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Ki az, aki a 

javaslatot támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 

Tud-e valaki olyan módosító javaslatról, amelyről nem szavaztunk? (Senki nem 

jelentkezik.) Nincs ilyen.  

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 

törvények módosításáról szóló T/3500. számú törvényjavaslat  

A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Áttérünk a harmadik napirendi pontra, itt az 1., a 2., a 3., a 4., az 5., a 9. és a 10. 

ajánlási pontról szavazunk.  

Az 1. ajánlási ponttal kapcsolatban kérem szépen a kormány álláspontját.  

 

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Támogatja. 

 

ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdés, vélemény van-e? (Senki nem jelentkezik.) Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja.  

A 2. ajánlási pont szintén Borbély Lénárd javaslata. Mi a kormányálláspont? 

 

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Támogatja. 
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ELNÖK: Kérdés, vélemény van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja.  

A 3. ajánlási pont Spaller Endre képviselő úr javaslata. Mi a kormány álláspontja?  

 

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Elnök úr, engedjen meg egy olyan 

megjegyzést, hogy gyakorlatilag az ajánlási sorban szereplő szöveg nem egyezik meg az 

eredetileg beadott szöveggel. Az eredetileg beadott szöveget támogatja a kormány.  

 

ELNÖK: És a leírt szöveg a 3-asnál nem egyezik…? 

 

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem pontos. 

 

ELNÖK: Nem pontos. (Horváth Zoltánné: Majd jelzem.) Van nekünk ilyen eredeti 

javaslat? (Dr. Eiselt György: Itt van.) Csak hogy a jegyzőkönyv számára felolvassam, és 

akkor az a jó. Tehát akkor elírás miatt szeretném jelezni, hogy az a lényege, hogy az i) pontot, 

tehát az 1. § (3) bekezdésének i) pontját változtatná meg - igen, valóban nem ugyanaz -, 

amely úgy szólna, hogy elmaradna a 2005. évi törvény bekezdése szerinti pályavasúti 

társaság, és úgy volna helyesen, hogy: „a vasúti pályahálózat-működtető szervezet a vasúti 

pálya és környezete tisztántartásával, a kapcsolódó területek növényzetének karbantartásával, 

továbbá a vasúti üzemi létesítmények fenntartója az üzemi létesítmény állagmegóvásával 

kapcsolatos feladatai ellátásában”. Ez nyilván egy pontosítás, mert a törvény a vasúti 

pályatársaságot nevesíti, és az… (Közbeszólások: Nekünk ez van! Nekünk ez van leírva! - Dr. 

Eiselt György: Akkor bocsánat, nekem más volt. - Közbeszólások: Nekünk ez van leírva!) 

Igen, igen, ugyanaz van.  

Tehát akkor a 3. ajánlási ponti szerinti javaslatot a kormány támogatja. Kérdés, 

vélemény van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság 

többsége támogatja.  

A 4. ajánlási pont következik, amely Kaufer Virág és Vágó Gábor képviselő úr 

javaslata. Mi a kormányvélemény? 

 

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja. 

 

ELNÖK: Kérdés, vélemény van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) Egyharmad van…? …Nincsenek itt, úgyhogy pechjük van. A 

bizottság egyharmada sem támogatja.  

Az 5. ajánlási pont Bertha Szilvia képviselő asszony javaslata. Mi a 

kormányálláspont? 

 

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja. (Megérkezik Szabó 

Rebeka.) 

 

ELNÖK: Kérdés, vélemény van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. KI az, aki 

támogatja? (Szavazás.) Egyharmad sem.  

A 6. ajánlási pont Kaufer Virág és Vágó Gábor… (Farkas Sándor: Ez nem a miénk!) 

Bocsánat! (Farkas Sándor: A 9-es a következő!) Elnézést, a 9. ajánlási pont következik. Nagy 

hibát nem csináltunk volna egyébként. 

A 9. ajánlási pontban az önkormányzati bizottság nyújtott be módosító javaslatot. Mi a 

kormányálláspont? 

 

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Támogatja. 
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ELNÖK: Kérdés, vélemény van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 

A 10. ajánlási pont szintén az önkormányzati bizottság javaslata. Mi a 

kormányálláspont? 

 

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Támogatja. 

 

ELNÖK: Kérdés, vélemény van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 

Tud-e valaki olyan módosító javaslatról, amelyről nem szavaztunk? (Szavazás.) 

Amennyiben nincs ilyen, akkor a harmadik napirendi pontot is lezárjuk.  

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek 

csődeljárásának és felszámolásának különleges szabályairól szóló T/3504. számú 

törvényjavaslat 

Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

A negyedik napirendi pont következik: a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásának és felszámolásának különleges 

szabályairól szóló törvényjavaslat. Itt két kapcsolódó módosító javaslat van, de az első helyen 

kijelölt bizottság nem tartotta ezeket házszabályszerűnek, tehát nem kell róluk szavaznunk. 

Azt szeretném megkérdezni, hogy tudnak-e a bizottság tagjai esetleg olyan kapcsolódó 

módosító javaslatról, amely nincs itt előttünk. (Senki nem jelentkezik.) Nincs ilyen. Akkor ezt 

a napirendi pontot is lezárom.  

Egyebek 

Kérdezem, hogy az egyebekben van-e valakinek bármilyen bejelentenivalója. 

(Sáringer-Kenyeres Tamás jelzésére:) Parancsolj! 

 

SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak annyit 

szeretnék mondani, hogy az élelmiszerbiztonsági albizottság jövő héten kedden, 5-én, 10 

órakor tartaná az ülését. Sok szeretettel várjuk, akit érdekelnek a kérdések: 

élelmiszerbiztonság a nemzeti vidékstratégiában, a Németországban kialakult fertőzési 

helyzet eddigi tapasztalatai, a nyári szezonra való felkészülés és tervek az élelmiszerbiztonság 

ellenőrzésére, a magyarországi élelmiszerbiztonsági ellenőrzések összehasonlítása az EU-

tagállamokkal és más beszállítókkal témakörben. Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: Ez azért is aktuális, mert akkor legalább megtudjuk, hogy miért nem küldte 

ki a kormány az akkreditált laborok listáját Oroszországnak, mert még nem kaptuk meg a 

feloldást - ellentétben öt országgal. Ez egy aktuális bizottsági ülés lesz akkor, úgy gondolom. 

(Győrffy Balázs jelzésére:) Parancsolj, Balázs! 

 

GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): A másik albizottság, az elmúlt nyolc év kormányzati 

visszaéléseit vizsgáló albizottság az IKR-nek nyújtott állami kezességvállalás kapcsán most 

már több albizottsági ülést is tartott. Oszkó Péter miniszter úr megjelenését szeretnénk 

elősegíteni azzal, hogy több alternatívát ajánlottunk fel neki a lehetséges meghallgatási 

időpontok közül. Jövő héten szerettük volna meghallgatni, de akkor külföldön fog 

tartózkodni, tehát biztosan nem lenne kivitelezhető a meghallgatása. Viszont 12-e, ami az 

utolsó parlamenti nap utáni kedd lenne, elméletileg jó lehet, de ez még nem bizonyos. 
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Szeretném kezdeményezni, hogy mivel ő az egyetlen meghallgatásra váró, ezt ne toljuk át 

őszre, hanem hogy le tudjuk zárni, várhatóan július 12-én, kedden délelőtt lenne ennek a 

meghallgatásnak, albizottsági ülésnek az időpontja. Kérem a megértést, és akinek lehetősége 

van, a megjelenést, noha tudom, hogy egy nappal túlcsúszunk a parlamenti munkán, de nem 

tartanám szerencsésnek őszre tolni ezt a meghallgatást, és ezzel felszabdalni a történetet. Csak 

ennyit tájékoztatás jelleggel. Köszönöm.  

 

ELNÖK: Köszönjük az albizottsági elnök úrnak a tájékoztatást.  

Én szeretnék még annyit jelezni, hogy miután előterjesztői vagyunk a földügyi 

törvényeknek, elképzelhető, hogy a módosító javaslatokról történő szavazás után esetleg 

koherenciazavart kiküszöbölő módosító javaslat benyújtásra kerülhet, ami azt jelenti, hogy 

jövő csütörtökön, 7-én még elképzelhető egy bizottsági ülés. Ezt csak azért mondom, hogy 

mindenki próbálja meg úgy ütemezni az elfoglaltságát - ezt természetesen elsősorban a 

kormánypárti képviselőknek mondom, mert a határozatképességet összességében nekik kell 

biztosítaniuk. (Dr. Ódor Ferenc: Édes teher!) Édes teher… Köszönjük szépen. 

Amennyiben nincs egyéb (Senki nem jelentkezik.), akkor a bizottsági ülést lezárom.  

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 20 perc)  

  

Gőgös Zoltán  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


