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Napirendi javaslat 

1. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 
törvényjavaslat (T/7930. szám)  
(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)  
(Kivételes sürgős eljárás keretében) 

2. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/7655. szám) 
(Döntés bizottsági módosító javaslatok visszavonásáról) 

3. 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 
Dr. Ángyán József (Fidesz) 
Farkas Sándor (Fidesz) 
Győrffy Balázs (Fidesz) 
Jakab István (Fidesz) 
Obreczán Ferenc (Fidesz) 
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz) 
Patay Vilmos (Fidesz) 
Pócs János (Fidesz) 
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP) 
Harangozó Gábor (MSZP) 
Magyar Zoltán (Jobbik) 
Z. Kárpát Dániel (Jobbik) 
Szabó Rebeka (LMP) 
Ficsor Ádám (független) 

Helyettesítési megbízást adott 

Balogh József (Fidesz) Jakab Istvánnak (Fidesz) 
Hanó Miklós (Fidesz) Farkas Sándornak (Fidesz) 
Tiffán Zsolt (Fidesz) Horváth Istvánnak (Fidesz) 
Varga Géza (Jobbik) Magyar Zoltánnak (Jobbik) 

Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Dr. Budai Gyula vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár 
Dr. Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium): 
Dr. Kőrösmezei Csaba főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 7 óra 32 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő 
tisztviselőket, és köszöntöm mindazokat, akik a napirendi pontokhoz érkeztek akár 
előadóként, akár meghívott vendégként. 

A szokásos módon küldtük ki napirendjavaslatunkat, ebből kettő tárgyalandó 
napirendi pontot és az egyebeket jelöltük meg. Kérdezem, van-e kérdés, észrevétel a 
napirendtervezethez. (Nincs jelzés.) Nincs, szavazunk róla. Ki az, aki elfogadja a 
napirendtervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangú, ezek szerint 
fogunk haladni.  

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló T/7930. 
számú törvényjavaslat (Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról) 

Az első pontban a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról 
szóló törvényjavaslathoz a bizottság által esetlegesen benyújtandó módosító indítványokról 
tárgyalunk. Mint közismert, első helyen kijelölt bizottság vagyunk, és kivételes sürgős eljárás 
keretében ilyenkor egyéb feladat is hárul a bizottságunkra. Ennek lett a következménye, hogy 
a még szándékolt módosításokat ebben a rendkívüli időpontban tárgyaljuk meg. Az ülés 
megkezdése előtt egy órával van lehetőség benyújtani még módosító indítványt, tehát 
8 órakor már az iromány-nyilvántartóban kell lennie a szándékozott módosító indítványnak. 
Ennek figyelembevételével kérném majd a módosító indítvány indoklásakor vagy vitájakor az 
előterjesztők, illetve az egyes képviselők hozzászólását is.  

Szeretettel köszöntöm az első napirendi pontnál dr. Budai Gyula államtitkár urat és 
segítő kollégáit. A módosító indítványt a bizottsági tagok kiosztva megkapták, egy lapon 
szerepel, a lap két oldalán, és öt érdemi pont módosítását javasolnánk, melynek lényegét 
összegzem. Azt mondhatom, hogy majdnem mindegyiket ismeri a bizottság, mert valamilyen 
fordulat alapján már tárgyaltuk. Most nem tartozik ide, e gondolatkörhöz a technikai 
módosítás az 5. pontban, de arra is kitérünk. 

Tehát az 1. pontban a definíciónál a vadgazdálkodási tevékenységet folytató egyesület 
kivételre kerülne a meghatározásból. A 2. pontnál az 5. § megnyitásával az új (6) bekezdést 
egészítenénk ki, ezt a fordulatot is tárgyalta már a bizottságunk, tehát ismerjük ennek a 
logikáját, hogy mit jelent a c) pontban nem csak a vadászkamaráknak, hanem az úgynevezett 
más vadászati szakmai szervezetek országos és területi szerveinek ide való beemelése. A 
3. pontnál, ami a 6. § új (5) bekezdéssel való kiegészítését javasolja, kérem az előterjesztőt az 
indoklásra. A 4. pontnál szintén egyértelműen látjuk, hogy mit jelent, és tudunk erről a 
fordulatról. Az 5. pontban pedig a d) pont helyett pontosításként az e) pontot jelöljük ki.  

Megadom a szót, államtitkár úr, a 3. ponthoz kérnénk szépen indoklást, ennek az 
értelmezését, mert úgy emlékszem, ez egy úgy szövegbeszúrás, hogy legalább tudjunk róla. 
Megadom a szót akár államtitkár úrnak, akár Andréka Tamás úrnak. (Dr. Budai Gyula: 
Andréka úr fejti ki.) 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Kapcsolódik a 2. pontban foglaltakhoz, arra az esetre tartalmaz 
szabályozást, hogy ha az illető előbb volt az agrárkamara tagja, és később válik valamelyik 
szakmai kamara vagy hegyközség tagjává. Erre vonatkozóan állapít meg szabályt, hogy ha 
ezen szakmai kamarai tagságához kapcsolódó tevékenysége mellett nem végez más 
agrárgazdasági tevékenységet, akkor megszűnik az agrárkamarai tagsága, kivéve, hogyha 
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fenn akarná tartani, de erről külön nyilatkoznia kell. Tehát szintén a kettős kamarai tagság 
elkerülését kívánja szolgálni arra az esetre, ha előbb volt agrárkamarai tag, és utána lett 
szakmai kamarai tag.  

 
ELNÖK: Igen, ugyanezen a múltkor is sokat elmélkedtünk, hogy ez a kettősség 

hogyan oldható fel vagy kezelhető belépés és kilépés esetén, vagy egy másik kötelező 
kamarai tagság léte és abból való kilépés esetén milyen kötelezettséggel jár a törvény által 
majd felállítandó agrár-, élelmiszer- és vidékfejlesztési kamarai helyzethez viszonyulva.  

Rendben, akkor most így nyitom meg a vitát a bizottság tagok előtt, hogy bármelyik, 
az 1-5. pontokban jelzett módosítással kapcsolatban van-e további kérdés, észrevétel. (Nincs 
jelzés.) Amennyiben nincs, akkor az a felteendő kérdés, mivel ez a bizottságunk által 
benyújtandó módosító indítvány, már csak szavazásra teszem fel, hogy ki az, aki egyetért 
azzal, hogy a bizottságunk nyújtsa be az imént elemzett, öt pontban ismertetett módosító 
indítványokat. Aki ezzel egyetért, kérem, ezt kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen, ez biztosan többség. Ki tartózkodik? (Nincs jelentkező.) Ki szavaz ellene? (Szavazás.) 
2 nem szavazat ellenében a bizottságunk nagy többséggel úgy döntött, hogy benyújtja ezen 
módosító indítványokat.  

Kérdezem, van-e a bizottságunknak ehhez a napirendi ponthoz még olyan feladata, 
amelyről most kell döntenünk. Tudunk-e ilyenről? (Nincs jelzés.) Én nem tudok ilyenről, csak 
kérdezem az előterjesztőt is. (Jelzésre.) Nem tudunk ilyenről.  

Akkor köszönöm szépen, és kérem megindítani ezt a módosító indítványt az iromány-
nyilvántartó felé, és ezzel az első napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen államtitkár 
úrnak és segítő kollégáinak a jelenlétet és a tájékoztatásokat. 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú törvényjavaslat 
(Döntés bizottsági módosító javaslatok visszavonásáról) 

Rátérünk a 2. napirendi pontra, köszöntöm Kőrösmezei Csaba urat. Azt gondolom, 
hogy formálisak lesznek az itteni döntéseink is.  

A bizottságunk döntött a múltkori ülésén, hogy a 2013. évi költségvetéshez nyújtunk 
be bizottsági módosító indítványokat. Ezeket helyénvalónak is gondoltuk, olyannyira, hogy 
láthattuk, a számvevőszéki és költségvetési bizottságnál ezen indítványokat döntő mértékben 
fenntartották, és a tárca is támogatta, ugyanakkor pontosítást hajtottak végre, és a forráslábát 
máshol jelölték meg ugyanarra a célra vonatkozóan, mint a bizottságunk a benyújtott 
módosító indítványban. Tehát a feladat teljesül, de a forráslábát máshol javasolta a 
számvevőszéki bizottság, és egy bizottsági módosító indítvánnyal ezeket döntő mértékben be 
is nyújtotta.  

Éppen ezért az a helyzet állt elő, hogy teljesen fölösleges így most már azon 
indítványok néhánya, amelyeket mi benyújtottunk, egészen konkrétan négy azok közül, 
amelyekre vonatkozóan – mint említettem – a feladatmegjelölést megtartva, de a forráslábát 
más helyre téve a számvevőszéki bizottságnak élő indítványa van, a tárca ezeket támogatja. 
Tehát a szavazási bonyodalmak elkerülése végett azt javasoljuk, hogy a bizottsági tagok 
számára is asztalra tett indítványokat – azt a négyet – a bizottságunk vonja vissza, erre csak a 
bizottságunknak van joga, hiszen a bizottságunk nyújtotta be.  

Megkérdezem Kőrösmezei Csaba urat, hogy van-e ehhez a szándékunkhoz 
észrevétele. Megadom a szót. 

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Üdvözöljük ezt az esetleges döntését a 
bizottságnak, ezzel megelőzhető a koherenciazavar, a cél pedig így is elérhető.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak az ajánlási pontszámokat fogom itt felidézni, nem 
pedig a benyújtási számokat. Tehát az ajánlásban a 162., a 149., a 159. és a 152. ajánlási pont 
alatt található, a bizottságunk által benyújtott indítványokról van szó.  

Van-e kérdés vagy észrevétel a bizottsági tagok részéről e szándékunkkal 
kapcsolatosan? (Nincs jelzés.) Nincs, akkor viszont már csak szavazásra teszem fel a kérdést. 
Ki az, aki egyetért azzal, hogy a bizottságunk által benyújtott, imént ismertetett négy 
módosító indítványt visszavonjuk? Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ez egyhangú, köszönöm szépen. Ennek megfelelően kérem intézkedni, a többi 
bizottságot és az iromány-nyilvántartót is tájékoztatni.  

Van-e még olyan kérdés a jövő évi költségvetéssel kapcsolatosan, amelyről még 
döntenünk kellene? (Nincs jelzés.) Én nem tudok ilyenről, a tárca sem tud ilyenről, akkor 
köszönöm szépen a jelenlétet, a 2. napirendi pontot is lezárom. 

Egyebek 

Az egyebek napirendi pont keretében már félve mondom ki, hogy nem tudok olyan 
alkalomról, amikor a bizottságunknak ülésezni kellene, így volt ez eddig is, de hozhat még a 
sors olyan helyzetet, hogy a nyáron lehetséges rendkívüli ülése a parlamentnek bizonyos 
alkotmánybírósági döntések esetleges fordulatai miatt, de nem biztos, hogy ez érinti a 
bizottságunkat.  

Itt szeretném ezen, remélhetőleg a nyári szünet előtti valóban utolsó ülésen 
megköszönni a titkárság precíz és pontos munkáját, megköszönni a gyorsírók fáradhatatlan 
munkáját a néha elég hosszúra sikeredett egy-egy bizottsági ülésünkön, és természetesen a 
tárca mindenkori képviselőjének, így most Kőrösmezei úrnak és a többi kollégájának 
köszönöm meg azt a munkáját, amivel segítették az e félévi munkánkat.  

Kérdezem, hogy az egyebekben van-e valakinek bármi bejelentenivalója. (Nincs 
jelzés.) Nincs, az egyebek napirendi pontot lezárom, az ülést berekesztem, köszönöm szépen. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 7 óra 43 perc) 

 

Font Sándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin 


