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Napirendi javaslat  
 

1. Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/7925. szám, új/átdolgozott változat a T/7815. szám helyett) 
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szám)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 
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Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 31 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő 
tisztviselőket, köszöntöm az egyes napirendi pontokhoz érkezett előadókat és mindazokat, 
akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését. A napirendtervezetet képviselőtársaim 
megkapták, amelyben két napirendi pontot és az egyebeket tűztük napirendre. Kérdezem, 
hogy a napirendi javaslathoz van-e kérdés, észrevétel. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben 
nincs, szavazunk. Ki az, aki elfogadja ezt a napirendtervezetet? Aki igen, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm, egyhangú. Ezek szerint fogunk haladni.  

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7925. szám, új/átdolgozott változat a T/7815. szám helyett) 

Módosító javaslatok megvitatása 

Az állattenyésztésről szóló törvénytervezethez beérkezett módosító indítványok 
megvitatásával kezdjük, ez az első napirendi pont. Köszöntöm Andréka Tamás urat a VM 
részéről. Elővéve az ajánlástervezetet két módosító indítványt látok. Nem tudom, hogy az 
előterjesztő felhatalmazott-e valakit álláspontja képviseletére - Simicskó államtitkár úrra 
gondolok mint előterjesztőre, ő egyedül terjesztette elő ezt a törvénymódosítást, most tehát 
más nem jöhet szóba. (Senki nem jelentkezik.) Felhatalmazást ezek szerint senkinek nem 
adott, így a tárcát fogjuk majd időnként megkérdezni erről a két módosító indítványról.  

Ha jól látom, mind a két indítvány az életbeléptetés időpontját szeretné 
megváltoztatni. Az első módosító indítvány Göndör István javaslata. Erről kérdezem a tárca 
álláspontját - előterjesztői álláspont hiányában. Mi a tárca álláspontja? 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincsen. Akkor 

szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot 
sem kapott. 

A 2. indítvány Varga Géza és Staudt Gábor javaslata, amely egy másik határnapot 
jelölne ki a hatálybaléptetésre. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Varga Gézának adok szót. 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Szeretném megkérdezni, hogy miért nem támogatják, bár 

nyilvánvaló, hogy ezt elég rendesen kitárgyaltuk, a törvényt is meg a módosító javaslatot is. 
Én azt gondolom, hogy a 2. számú módosítás, amelyet képviselőtársammal adtunk be, 
annyiban megőrzi a komolyságát az elsőhöz képest, hogy mi csupán azt javasoljuk ebben, 
hogy térjünk vissza arra a határidőre, amit alaposan kitárgyaltunk. Ez a bizottság is és a 
parlament is kifejezte, hogy ezt a határidőt adjuk meg a kiállítás megrendezése érdekében, de 
további haladéknak helye nincs. Ez annyira határozott volt ebben a január 1-jei módosításban, 
hogy nem értjük, miért alázkodik meg, miért alacsonyítja le a javaslattevő a törvényhozás 
színvonalát, a milyenségét, a tekintélyét arra a szintre, hogy akkor adjunk még egy fél év 
haladékot.  
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Az előző kiállításnak, amit szintén a MEOE folytatott le, több mint 800 millió forint 
volt az árbevétele, hogyha a MEOE be akarná tartani a hazai szabályokat, abból simán 
tartalékolhatott volna arra, hogy a kötelezettségeit kifizesse - nem tette meg. Most 
gyakorlatilag arról van szó, hogy egy olyan szervezetnek, amely - nagyon finoman próbálok 
fogalmazni - a törvénysértések alapos gyanújával illethető, adjunk most még egy fél évet arra, 
hogy ezeket a törvénysértéseit tovább folytassa. Nagyon széles körű tájékozódást folytattam, 
hogy így belementünk már ebbe az ügybe, ez messze túlnő magán a kutyakiállításon, a 
MEOE személyén vagy azon, hogy a szankciót meghosszabbítjuk-e vagy sem, messze túlnő 
ezen; itt nem kevesebbről, mint a törvénykezés tekintélyéről van szó. Én apellálok 
képviselőtársaimnál, hiszen az utolsó ülésünkön is már csak egyetlen szavazattal lett 
elfogadva ez a féléves hosszabbítás, és örömmel látom, hogy kormánypárti körökben is 
lelkiismereti szavazás van erről a kérdésről.  

Azt kérem képviselőtársaimtól, hogy fogadják el ezt a javaslatunkat, mert ezzel 
megadjuk a haladékot, de nem a végtelenségig nyújtva, megadtuk a haladékot, nincs 
veszélyben ezzel az őszi kiállítás, de nem a végtelenségig nyújtva. Azt gondolom, az általános 
vitában nem hangzott el semmi olyan, ami indokolná ezt a június 30-áig való kitolást. Nagyon 
figyeltünk rá, nagyon ott voltunk, hogy van-e valami, de semmi más nem indokolja. Az 
történik most, hogy jelenleg a tavaszi szankcióról szóló törvényünk alapján, amelyet 
elfogadott a parlament, a MEOE most nem folytathat törzskönyvezést - nem is folytat, hanem 
biankóban végzi el: hozzák a kutyát, megnézik a kutyát, a bírálatot is elvégzik, törvénytelenül, 
és felfüggeszti, hogy jó, most ne fizess még, mi megadjuk a törzskönyvet, nyugodtan 
tenyészd tovább a kutyát, de majd csak akkor kapod meg, ha ezt, a szankció idejének az 
érvénybe lépését meghosszabbítja a parlament. Én nem értem, hogy a parlament, a kormány 
egy törvénysértést sorozatosan elkövető szervezettel szemben miért jár el így. A kiállítást 
egyáltalán nem veszélyeztetné a szankciók életbe lépése, nem veszélyeztetné, az őszi kiállítást 
sem veszélyeztetné, mert a kiállítás megrendezésében valamennyi fajtaszervezet is benne van. 
És ha csupán arról van szó, hogy nem anyagi okok miatt, hanem hogy a MEOE-t addigra 
felszabadítjuk, akkor gyakorlatilag a MEOE szabályosan, törvényesen tudja megcsalni a 
tavasszal létrehozott, szankcióról szóló törvényünket, tehát arra adunk neki felhatalmazást, 
hogy a törvénytelenséget tovább folytassa.  

Én azt gondolom, hogy ez egy kiváló kompromisszumos megoldás lenne, és tényleg 
őszintén apellálok képviselőtársaim lelkiismeretére, hogy január 1-jéig adjuk ezt meg, elég, 
rendben van, ezt egyszer már megadtuk, de ne csináljuk, ne hagyjuk, hogy bolondot 
csináljanak belőlünk holmi javaslatok és holmi háttéralkuk. Kérem, itt nincs másról szó, ha 
még a tavaszi kiállítás megrendezését is belevesszük mint egyfajta zsarolási tényezőt, akkor 
arról van szó, hogy ez gyakorlatilag korrupció, korrupció abban az értelemben, hogy a 
kormány gazdasági előnyhöz akarja juttatni a nemzetgazdaságot, gazdasági előnyhöz akarja 
juttatni, ennek a gazdasági előnynek az elérése érdekében még egy ilyen törvénytelen 
tevékenységet folytató szervezettel szemben is egy törvénnyel próbálja ezt korrigálni, tehát 
olyan törvényt hozunk, amelynek utána a kormányra vagy a nemzetgazdaságra nézve úgy van 
gazdasági kihatása, úgy jelent gazdasági előnyt, hogy közben egy törvénytelenséget 
szentesítünk. Én azt gondolom, hogy a törvénykezés tekintélyét ez teljes mértékben aláássa, 
és nagyon meg fogja bánni a kormány. Biztos, hogy akiket ez érint, azokat már nem a kutya 
miatt érinti, meg nem a kiállítás miatt, és egy ilyen bődületes igazságtalanság, egy ilyen 
bődületes torz törvény ebben a ciklusban még nem született. Úgyhogy én arra kérem 
képviselőtársaimat, hogy ezt fontolják meg, és a júniusi meghosszabbítást nem fogadják el. 
Én azt gondolom, hogy ha ez január 1-jéig szól, akkor mindent megtettünk, az egy 
kompromisszumos, kiegyensúlyozott - s a többi - javaslat, de hogyha most a saját döntésünket 
így felülbíráljuk, tehát ha ezzel még meghosszabbítjuk, akkor teljesen aláássuk a törvénykezés 
tekintélyét. Köszönöm szépen, és kérdezem, hogy ezek után a kormány hogyan látja ezt a 
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kérdést, mert az az indok, ami a múlt alkalommal elhangzott, hogy csak így lehet biztosítani a 
kiállítás megtartását, nem fedi a valóságot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Arra kérem szépen képviselőtársaimat, akik 

hozzászólnak a saját indítványaikhoz, hogy ne folytassuk le itt újra az általános vitát. 
Simicskó István, az előterjesztő jelezte, hogy egyik indítványt sem támogatja, közben 
megkaptuk tehát az előterjesztői álláspontot is - ezt csak közbevetőlegesen akartam 
elmondani. Azt hiszem, nem árultam el ezzel nagy titkot, nem gondoltuk, hogy másképp fog 
majd vélekedni a beterjesztő, de a jegyzőkönyv miatt is mondtam az előterjesztői álláspontot.  

Akkor most a tárca képviselőjének adok szót.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Engedjék meg, hogy a kérdésnek a politikai vetületére ne reagáljak! Ami az időpontot illeti, 
pont ezért került benyújtásra a 7815. irományszámú törvényjavaslat helyett ez a 7925. 
irományszámú, a két törvényjavaslat között pusztán ez a hatályvesztési időpont a különbség, 
ezért nem támogatjuk tehát a módosító javaslatot. A törvényjavaslat eredendő célja 
semmisülne meg ezáltal, ezrét nem támogatja a tárca a módosító javaslatot. (Varga Géza: 
Nagyszerű válasz! - Magyar Zoltán: Meggyőzött!)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem 

jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja ezt az indítványt? Aki igen, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez kisebbség, de egyharmadot kapott.  

További olyan indítványról nem tudok, amelyet tárgyalnunk kellene… (Varga Géza: 
A nemet meg a tartózkodást nem kérdezi meg az elnök úr? - Gőgös Zoltán: Annak ilyenkor 
nincs jelentősége.) Csak többségi véleménnyel lehet megszavazni egy indítványt, ez pedig 
biztosan kisebbség, mindegy, hogy tartózkodna vagy nemmel szavazna a további képviselők 
bármelyike. Tehát csak az igen szavazatokkal lehet 50 százalék fölé vinni egy indítvány 
megszavazását.  

További indítványról tehát nem tudunk. Ezt a napirendi pontot lezárom, Andréka 
úrnak köszönöm a tárcaálláspont képviseletét.  

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú 
törvényjavaslat 

A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Rátérünk a második napirendi pontra, amely a 2013. évi központi költségvetésről 
szóló törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító indítványok megvitatása. 
Köszöntöm Kőrösmezei Csaba főosztályvezető urat és segítő kollégáit. A titkárságunk 
legyűjtötte, hogy mely indítványok tartoznak bizottságunk tárgykörébe, amelyekről 
szavaznunk kellene, ennek során csak egy ilyen javaslatot találtak. Ha bárki másnak ettől 
eltérő véleménye van, természetesen bármely bizottsági tagunk kezdeményezheti a kiegészítő 
ajánlástervezet bármely pontjáról szóló vitát és annak a megvitatását, de egyelőre maradjunk a 
166/1. kapcsolódó módosító indítványnál, amely a 443/1. indítványhoz kapcsolódik, ez Font 
Sándor indítványa. A tárca álláspontját kérdezem. 

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelettel 

köszöntök mindenkit! Tárcaálláspontot képviselek. Köszönjük szépen a javaslatot, 
folyamatosan foglalkozunk vele, keressük a megoldást, köszönjük a benyújtás végső formáját 
is, ennek ellenére most még ezt sajnos nem tudjuk támogatni.  
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ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs… 
(Varga Géza: Miért nem?) Arra fogom kérni a bizottságot, hogy ezt igennel szavazzuk meg a 
frakcióvezetésünk döntése értelmében, aztán majd természetesen tudomásul vesszük a végső 
egyeztetést a tárcával a kialakult módosító indítványok kapcsán, hiszen látjuk, hogy most már 
nagyon sok variációban történt javaslattétel, az ellenzék részéről is több fordulatban, a mi 
részünkről is több fordulatban a HNT költségvetési támogatására. Ha további kérdés, 
észrevétel nincs… (Jelzésre:) Igen, Varga Géza! 

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Én szeretném megragadni az alkalmat, hogy egy olyan 

kérdést tegyek fel a költségvetési előterjesztéssel kapcsolatban, hogy a költségvetési tételen 
kívüli közvetlen kifizetések soraiban miből adódik az a hatalmas ugrás, hogy 2011-ben 
301 milliárd, 2012-ben 306 milliárd, 2013-ra pedig 446 milliárd az előterjesztés, a tervezett. 
Tudjuk, hogy a 10 százalék növekedés érvényes, de ez az emelkedés a 10 százalékot jóval 
meghaladja. Ez csak kétféleképpen lehetséges - de ez csak az én feltételezésem, ezt kérném 
megerősíteni vagy cáfolni a kormány tisztelt képviselői részéről -: vagy úgy, hogy a ’12-est 
decemberben nem kapják meg a gazdák, hanem annak egy részét eltesszük ’13-ra, és majd 
akkor kapják meg, vagy úgy, hogy a ’14-est ’13 decemberében fizetjük ki. Az én 
értelmezésem szerint mind a kettő választási manipuláció gyakorlatilag. Mi szükség van erre? 
Vagy ha nem erről van szó, ha egyik sem igaz, amit most állítottam, akkor egyszerűen csak a 
hétköznapi magyarázatát kérem annak, hogy ott mi ez a 150 milliárdos vagy ahhoz közeli 
ugrás a 2013. évben.  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. A 

képviselő úr kérdésében részben benne volt a válasz, tehát igen, az annak idején megkötött 
nemzetközi egyezmény alapján 10 százalékkal növekedik a támogatás mértéke, ez adja a fő 
tételét, természetesen itt is van árfolyamhatás, illetve az eljárásrendet kell még figyelembe 
venni, hogy december 1-jétől június végéig lehet ezeket kifizetni, tehát a költségvetésünk 
mindig egy pénzforgalmi szemléletű költségvetés, nem a jogcímek szerint összegeket mutatja, 
hanem azt, ami ebben az évben kifizetésre kerülhet az előzetes szakértői számítások alapján. 
Attól függően tehát, hogy hogyan haladt a kifizetés ütemezése az előző évben, akkora tétel 
csúszik át a következő évre.  

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Tehát ez azt jelenti… Bocsánat! 
 
ELNÖK: Varga Géza! 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Ez tehát azt jelenti, hogy igazam van, mert, hogy nem 

10 százalékkal növekszik. A 10 százalékot én is tudom, hogy az beleférne, hiszen 
306 milliárdnak a 10 százalékát elég könnyű kiszámolni, és az nem 150 milliárd.  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Pénzforgalmilag 

ekkora kifizetést valószínűsítünk erre a naptári évre. Ez több évnek a jogcímét jelenti. 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): De ez honnan származik? Mert a rendes ütem szerint történő 

kifizetés… Azért említettem, itt van a ’11-es, a ’12-es és a ’13-as, a költségvetésből 
nyomtattam ki, ha azt így ütemesen visszük végig, akkor nem indokolt ez a nagy ugrás - és 
erre nem kaptam választ. A nagy ugrás az… 

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Képviselő úr, nem 

készültem most ebből részletes adatokkal, tehát ha el tetszik fogadni, akkor felajánlom, hogy 
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írásban megválaszoljuk önnek ezt a kérdést pontos bontással. Minden évben vannak 
áthúzódók, jellemzően három év kifizetési jogcímei kerülnek egy naptári évben kifizetésre. 
Különböző korábbi vitás kérdések elrendezésének is tud akár két évre is áthúzódó hatása 
lenni, ennek az összege mondjuk eléggé minimális. A jellemző inkább a korábbi évről 
áthúzódó hatás és a tárgyévi, amiből megint le kell vonni azt a részt, ami esetleg a következő 
évre áthúzódik. Még egyszer mondom: a különbséget az okozza, hogy mi a költségvetésben 
pénzforgalmi szemlélettel dolgozunk, amit az adott évben összesen ki kell fizetni, nem pedig 
az évenkénti jogcímekkel. Az írásbeli választ megküldjük. 

 
ELNÖK: Megköszönjük, bizottságunk titkárságára kérjük a választ, így utána 

mindenkinek, minden bizottsági tagnak meg tudjuk küldeni. (Jelzésre:) Varga Gézának újabb 
megjegyzése van.  

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Csak annyit, hogy ez a válasz megérkezhet-e még csütörtök 

előtt, mert hiszen csütörtökön fogjuk ezt megszavazni, és feltétlenül szükség van ehhez arra, 
hogy a bizottság dönteni tudjon. (Dr. Kőrösmezei Csaba: Persze.) Megkaphatjuk csütörtökig? 

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Semmi akadálya, 

megküldjük. 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm. (Gőgös Zoltán: Nem leszel vele előbbre, Géza! - Varga Géza: 

Mit csináljak?)  
Változatlanul a 166/1. indítványnál tartunk, amelyről még nem döntöttünk. További 

kérdés (Senki nem jelentkezik.) nincs, akkor szavazunk róla. Ki az, aki támogatja ezt az 
indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú ebben az esetben.  

További, a bizottságunkat érintő módosító indítványt legyűjtve nem látunk. Még 
egyszer megkérdezem a bizottság tagjait, hogy a kiegészítő ajánlástervezetből bármelyik 
sorszámú indítványt akarja-e tárgyalni a bizottságunk. (Nincs jelzés.) Nem akarja, nem tudunk 
olyan további javaslatról, amelyről nekünk döntenünk kellene, ezért ezt a napirendi pontot is 
lezárom. Köszönöm szépen a főosztályvezető úr és segítő kollégái jelenlétét.  

Egyebek 

Az egyebekben lenne egy bejelentenivalóm, amely néhány perce, egy szűk órája vált 
egyértelművé, miszerint ma délután, 17 órakor ülést kell tartania a bizottságunknak, hiszen - 
élve a házszabályi lehetőséggel - kivételes sürgős eljárás keretében a magyar agrár-, 
élelmiszer-gazdasági és vidékfejlesztési kamarákról szóló törvényjavaslat benyújtásra került, 
és a Házszabály szerinti kivételes sürgős eljárás keretében megtárgyalásra is fog kerülni ezen 
a héten. Ez azt jelenti, hogy 17 órakor az általános vitája és az addig beérkező módosító 
indítványok vitája és szavazása is egyben meg fog történni a bizottságban. Értesítünk 
mindenkit, hogy melyik termet kapjuk meg a parlamentben, várhatóan a parlamentben 
szeretnénk… (Az elnök Horváth Zoltánnéval egyeztet.) Már ezt is tudjuk - nagyon ügyes a 
titkárságunk -: a főemelet 61. számú tanácstermében, a Nagy Imre-teremben lesz az ülés, 
abban voltunk a múltkor is, ha jól emlékszem, tehát az északi bejáró, a XVII. sorszámú bejáró 
fölötti teremben leszünk, a 61. számú bizottsági teremben fogunk tehát találkozni az 
agrárkamarai törvény vitájával kapcsolatosan. Nekem más bejelentenivalóm egyelőre nincsen. 

(Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
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MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm. Csak az iránt érdeklődnék, elnök úr, hogy 
elérhető-e már a javaslat. (Közbeszólások: Igen. - Gőgös Zoltán: Igen, elérhető!) Az biztos, 
hogyha sorszámos, tehát benyújtásra került. 7930. az irományszáma. (Gőgös Zoltán: Nekem is 
lehet szólni?) Igen, Gőgös Zoltán! 

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Én azt szeretném megkérdezni, elsősorban Jakab Pistától, 

hogy mi ez a nyílt hadüzenet. (Derültség.) Mert ez nyílt hadüzenet.  
 
ELNÖK: Tisztázzuk, ez egy elég direkt vagy indirekt kérdés volt, ezért tisztázzuk: a 

benyújtó a kormány.  
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Én tudom, hogy ki a benyújtó, csak nem erről beszéltünk 

egy héttel ezelőtt. (Jakab István: Válaszolhatok, elnök úr?) 
 
ELNÖK: Amennyiben Jakab István úgy érzi, hogy a kérdés őt illette, természetesen, 

megadom a védekezés jogát. Jakab István! 
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Bocsánatot kérek, és köszönöm, elnök úr, a személyes 

megtámadtatás alapján kénytelen vagyok reagálni kedves képviselőtársam szavaira. Nem 
tudom, hogy miért tőlem kérdezi ezt a nyílt kirohanást, abszolút nem értem. Arról van szó, 
hogy két éve húzódik a kamarai törvény. Megnéztem, mert most vettem elő én is a 
törvénytervezetet, 9 óra 29 perckor küldték át, én még 10 órakor úgy tudtam, hogy a 
törvénytervezet csütörtökön lesz benyújtva - ahhoz képest nem értem a kérdést. Az egy másik 
kérdés, hogy a kamarai törvényt nyilván minél előbb el kell fogadni, ezt, gondolom, tudjuk, 
de nem az volt a cél, hogy egy nap alatt kerüljön ez a parlament nyilvánossága elé. Ez történt, 
a kormány döntött, innentől kezdve, azt gondolom, mi pedig képviselők vagyunk, és mi 
képviselők ugyanabban a megközelítésben, ugyanazzal a szakmai meggyőződéssel fogjuk 
képviselni a dolgot, mint eddig. 

 
ELNÖK: Hangsúlyozni szeretném, hogy az iromány benyújtása és tervezett tárgyalási 

menetrendje minden tekintetben házszabályszerű. A Házszabályunk évente 6 ilyen rendkívüli 
sürgősségi eljárás benyújtására ad lehetőséget - ez az új Házszabály rendelkezése, régen nem 
volt ilyen -, az új Házszabály lehetőséget ad ilyen típusú tárgyalásra is, tehát jogszabályi 
aggály ez irányban nem lehetséges. (Jelzésre:) Gőgös Zoltán! 

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Nekem most nem jogszabályi aggályom van, mert én ezt 

értem, énnekem az az aggályom ezzel kapcsolatban, hogy akik ehhez most a nevüket adják, 
azok azért elég komoly felelősséget vállalnak. (Sáringer-Kenyeres Tamás: A kormány! A 
kormány!) Nem a kormány, fiúk! A kormánytöbbséget a Fidesz-KDNP-frakció adja. Ha a 
Fidesz-KDNP-frakció azt mondja, hogy ez a törvényjavaslat ebben a formájában nem 
tárgyalható, akkor nem tárgyalható - tehát ne mutogassatok senkire! És ez a szakma elleni 
nyílt hadüzenet, én ezt nem tudom másképp értékelni, ugyanis semmi nem indokolja - hacsak 
nem az, hogy azt akarja megelőzni a törvény, hogy 18-ára ki van tűzve a kamarai 
küldöttértekezlet, és hogy ne fogadják el a miniszteri biztos beszámolóját, mert addigra fel 
lehet számolni az egészet. Ha ez a cél, akkor értem. Ha nem ez a cél, akkor nem értem. (Jakab 
Istvánnak:) Pista, ezt azért mondom neked, mert erről mi elég sokat beszéltünk, és arról volt 
szó, hogy megpróbálunk egy normális kamarai törvényt csinálni. Én ezzel a törvénytervezettel 
a múlt héten találkoztam először, még össze sem tudtam hasonlítani egyébként, hogy egyezik-
e azzal, ami most benyújtásra került, még ebben sem vagyok biztos. Ez énszerintem a 
szakmával szemben egy inkorrekt eljárás, és az egész köztestületi rendszerrel szemben is. 
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Tisztában van itt azzal mindenki, hogy ennek a törvénynek az alapján megszűnik a 
vadászkamara meg valószínűleg az állatorvosi is, tisztában vagytok vele? És ha 30 napon 
belül hatályos, akkor miért bohóckodunk az Állatorvosi Kamarával? Ugyanis beolvadnak 
ebbe a szakmai kamarák, gyerekek! (Horváth István: Az nem baj!) Akkor mi ez a 
bohóckodás? De akkor miért csináltuk, Pista? Miért csináltuk végig egy normális mederben, 
menetrendben mondjuk az Állatorvosi Kamaráról szóló törvényt? Feri, tisztában vagytok 
ezzel? Nem hiszem, mert egy órája van benyújtva.  

 
ELNÖK: Amennyiben az egyebekben nincs további kérdés, észrevétel, az egyebeket 

lezárom, és az ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 54 perc)  
  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


