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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának 
2012. szeptember 10-én, hétfőn, 18 óra 31 perckor  
az Országház főemelet 61. számú tanácstermében 

megtartott üléséről 

                                                 
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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Napirendi javaslat 

 

1. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi 
CXXVI. törvény, valamint a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi 
XLVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8285. szám)  
(Jakab István, Győrffy Balázs (Fidesz) és Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP) képviselők 
önálló indítványa)  
(Módosító javaslatok megvitatása)  
(Kivételes sürgős eljárás keretében) 

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 
Gőgös Zoltán (MSZP), a bizottság alelnöke 
Dr. Ángyán József (Fidesz) 
Balogh 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) 
Varga Géza (Jobbik) 
Z. Kárpát Dániel (Jobbik) 
Szabó Rebeka (LMP) 
Ficsor Ádám (független) 

Helyettesítési megbízást adott 

 
Hanó Miklós (Fidesz) Balogh Józsefnek (Fidesz) 
Tiffán Zsolt (Fidesz) dr. Ángyán Józsefnek (Fidesz) 
Z. Kárpát Dániel (Jobbik) megérkezéséig Magyar Zoltánnak (Jobbik) 

Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Fodor Katalin főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium) 



- 5 - 

(Az ülés kezdetének időpontja: 18 óra 31 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, a munkánkat segítő tisztviselőket.  

Bekövetkezett az, amit csak fél mondatban említettem a délelőtti bizottsági ülésnél, 
tehát érkezett be módosító javaslat, aminek következtében üléseznünk kell. Így egyetlen 
napirendi ponttal, az egyebek megjelölésével terjesztettük elő a napirendet. Kérem, hogy aki 
elfogadja ezt a javaslatot, kézfeltartással jelezze! (Szavazás. – Többség.) Igen, tehát 
e napirend szerint fogunk haladni.  

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi 
CXXVI. törvény, valamint a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi 
XLVI. törvény módosításáról szóló T/8285. számú törvényjavaslat  

Módosító javaslatok megvitatása  

Tehát az első a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról 
szóló törvényhez benyújtott módosító javaslat, melyet kivételes sürgős eljárás keretében 
tárgyalunk, összevonva a módosító indítványokat, azaz ez után az ülés után elvileg módosító 
indítvány már nem adható be.  

Ez az egy módosító indítvány érkezett Obreczán Ferenc részéről, egyetlenegy 
nyelvhelyességi, pontosító módosító indítványról van szó. Kérdezem a tárca képviselőjét, 
hogy az indítvánnyal kapcsolatban nyilatkozzon.  

 
FODOR KATALIN főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk, és köszönjük szépen a képviselő úrnak.  
 
ELNÖK: A tárca tehát támogatja. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs, 

akkor szavazunk róla. Ki ért egyet a módosító indítvánnyal? Aki igen, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Ez egyértelmű többség. (Közbeszólás: Az előterjesztő?)  

Bocsánatot kérek, igazad van, az előterjesztőnek is nyilatkoznia kell.  
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Támogatom egyébként, természetesen.  
 
ELNÖK: Tényleg elnézést kérek, mert először az előterjesztőt kellett volna 

megkérdeznem, és utána a tárca képviselőjét. Bennem is összecsúszott, hogy most önálló 
indítványként került a törvénymódosító indítvány benyújtásra. (Varga Géza: Freudi volt.) 
Nem, az első változat kormányindítvány volt, tehát ahhoz képest most kicsit összecsúszott 
bennem a két indítvány előterjesztői mibenléte.  

No, de helyrehoztuk ezt a hibámat, elnézést kérek, tehát az indítvány támogatásra 
talált mind a bizottság, mind az előterjesztő részéről, és támogatja a VM is, és szavaztunk is 
róla.  

Van-e olyan indítvány, amelyről még döntenünk kellene? (Nincs jelzés.) Van egy 
formális problémánk, az elfogadott napirendet és a kivételes sürgős eljáráshoz kapcsolódó 
időrendet pontosan be akarjuk tartani, akkor 18 óra 41 percig lehet ehhez módosító indítványt 
beadni. Vesszük-e azt a bátorságot, hogy most befejezzük az ülést, és azt gondoljuk, hogy már 
nem adnak be módosító indítványt, vagy, ha beadnak, akkor újra össze kell ülnünk, és azt is 
meg kell vitatni, vagy pedig itt maradunk még öt percig. Ez az óriási dilemma. 
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(Közbeszólások.) Akkor van még időnk, tehát ezt a napirendi pontot még nem zárom le, 
hanem megvárjuk a 18 óra 41 percet, addig öt perc szünetet rendelek el. (Rövid szünet.)  

Az ötperces szünetnek vége, a jogi határidő is letelt a módosító indítványok 
benyújtására, és nem tudunk ilyen módosító indítványról.  

Tehát az 1. napirendi pontot ezzel lezárom.  

Egyebek 

Az egyebekben van-e további bármilyen kérdés? (Nincs jelzés.) Ha nincs, azt is 
lezárom, és egyben az ülést is berekesztem. Tehát szerdán, 10 órakor találkozunk rendes 
bizottsági ülésen. 

Köszönöm szépen. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 18 óra 41 perc) 

 

Font Sándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin 


