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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának 
2012. október 1-jén, hétfőn, 12 óra 6 perckor  

a Képviselői Irodaház V. emelet 515. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 
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Napirendi javaslat  
 

1. Az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges 

törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/7953. 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   
 
Dr. Ángyán József (Fidesz)  
Balogh József (Fidesz)  
Farkas Sándor (Fidesz)  
Obreczán Ferenc (Fidesz)  
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz)  
Patay Vilmos (Fidesz)  
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP)  
Magyar Zoltán (Jobbik)  
Varga Géza (Jobbik)  
Z. Kárpát Dániel (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Horváth István (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz)  
Győrffy Balázs (Fidesz) Patay Vilmosnak (Fidesz)  
Hanó Miklós (Fidesz) Balogh Józsefnek (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz) Obreczán Ferencnek (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz) dr. Ódor Ferencnek (Fidesz)  
Tiffán Zsolt (Fidesz) dr. Ángyán Józsefnek (Fidesz)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
Kanyó Lóránt főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 6 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, és köszöntöm az első napirendi ponthoz érkezett kormányképviselőket! A 
napirendtervezet kapcsán kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel, 
hozzászólás. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor szavazunk róla. Ki az, aki 
támogatja, hogy a napirendtervezet szerint haladjunk? Aki igen, az kézfeltartással jelezze ezt! 
(Szavazás.) Ez egyhangú. Ezek szerint fogunk haladni.  

Az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges 
törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló T/7953. számú 
törvényjavaslat  

A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása 

Egy érdemi napirendi pontunk van: az egészségügy többletforráshoz juttatása 
érdekében benyújtott törvénymódosításhoz érkezett módosító indítványokat fogjuk 
megtárgyalni. Kaptunk egy legyűjtést a titkárságtól, hogy mely indítványok tartoznak a 
bizottság hatáskörébe - tartok tőle, hogy mindegyik, nem? Vagy van olyan, amelyet 
kihagyunk? (Horváth Zoltánné: Van.) Majd kiderül. A döntő többsége ilyen. Az egészségügyi 
eszközök áfakörbe sorolása talán nem tartozik ránk, de talán az az egy ilyen van, gondolom 
én. (Horváth Zoltánné: Igen.) A segédlet és az ajánlástervezet szerint fogunk haladni. 
Köszöntöm Palotai Kinga főosztályvezetőt és Kanyó Lóránt főosztályvezető-helyettest, 
valamint segítő kollégáját is Bogdány Viktor referens úr (Bogdány Viktor: Igen.) 
személyében. Köszönöm szépen.  

Az ajánlástervezet 1. pontjában Tukacs István és képviselőtársa nyújtott be módosító 
indítványt. A kormány vagy a tárca álláspontját kérdezem.  

 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszöntöm a tisztelt 

bizottságot! Tárcaálláspontot van módomban közölni. Nem támogatja a tárca az 1. ajánlási 
pontban szereplő javaslatot.  

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) A tárca nem támogatja. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 
A 2. pontban Tukacs István és Kovács Tibor nyújtott be módosítást, amely összefügg 

a… Nem, az előző függött össze, elnézést, csak én nem jelentettem be, amiért elnézést kérek, 
tehát az 1. összefüggő volt a 2. és 14. pont alatt benyújtott módosító indítvánnyal.  

Ezek alapján a 3. módosító indítvány következik, amely Font Sándor javaslata. Mi a 
tárca álláspontja? 

 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a tárca.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Én a magam részéről egyharmaddal, de többségi szavazatot 
nem fogok megszámolni, tehát egyharmadot szavazott meg neki a tisztelt bizottság… (Varga 
Géza: Az mit jelent? - Közbeszólások.) Ez azt jelenti, hogy amikor ti túl sok kezet tesztek fel, 
akkor mi leveszünk. (Derültség.) Ilyen egyszerű. (Közbeszólások, derültség.) Annyit 
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szeretnék ehhez hozzátenni, hogy ennek a módosításnak a pontosítása meg fog még történni. 
A javaslat tehát nem kapott többségi támogatást, egyharmadot viszont igen.  

A 4. pontban Kiss Sándor indítványa szerepel. Erről kérdezem a tárcát.  
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazásra kerül 

sor. Ki az, aki támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) Ez a dohánylobbi, vagy mi is ez? (Z. 
Kárpát Dániel: Vágott dohány!) Vágottdohány-lobbi. 3 szavazatot kapott, ez kisebbség, és 
egyharmadot sem kapott.  

Az 5. indítvány Kiss Sándor javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a tárca.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3 igen, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 6. indítvány következik, amely kapcsolódik a 7., a 10. és a 15. indítványhoz. Mi a 

tárca álláspontja? 
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja az indítvány 

elfogadását.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú.  
A 8. indítványhoz érkeztünk el, amely Kiss Sándor javaslata. Mi a tárca álláspontja?  
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a tárca.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen szavazat, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 9. indítvány következik. Mi a tárca álláspontja?  
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a tárca.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 13. indítvány következik, amely Kiss Sándor javaslata. Mi a tárca álláspontja?  
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a tárca.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A legyűjtés alapján nem látok olyan indítványt, amelyet a bizottságunknak tárgyalnia 

kellene. Kérdezem, hogy a képviselők akarnak-e ezeken kívül bármelyik, az 
ajánlástervezetben szereplő indítványról döntést kérni. (Senki nem jelentkezik.) Nincs ilyen 
igény. Akkor letárgyaltnak tekintem ezt a módosítóindítvány-sort, a napirendi pontot lezárom, 
köszönöm szépen a kormány képviselőinek a jelenlétet.  
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Egyebek  

Rátérünk a második napirendi pontra, az egyebekre. Terveink szerint holnap, 
16 órakor bizottsági ülést tartunk, az időpont a miniszter úr kérése volt, merthogy a 
földtörvényt ő adja elő több államtitkárral és vezető munkatársával együtt. Sajnos a miniszter 
úrnak elhalálozott az édesanyja, a miniszter úr lemondta az összes e heti programját, így a 
Copa-Cogeca-ülésen sem valószínű, hogy részt fog venni, de miután az államtitkár uraknak 
ehhez az időponthoz lett rögzítve az összes egyéb napi kötelezettsége, ezért továbbra is a 
16 óra mellett vagyunk kénytelenek jelezni a bizottsági ülés megtartását.  

Nekem más bejelentenivalóm nincs a holnapi napirendi pont kapcsán. Ha nincs 
további bejelentenivaló (Senki nem jelentkezik.), akkor az egyebeket is lezárom, és a 
bizottsági ülést berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 14 perc)  

  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


