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Napirendi javaslat  
 

1. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi 

CXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10685. szám)  

(Brájer Éva, Cserna Gábor, dr. Cser-Palkovics András, dr. Dorkota Lajos, L. Simon 

László, Tessely Zoltán, Törő Gábor, Varga Gábor és Vargha Tamás (Fidesz) 

képviselők önálló indítványa)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

 

2. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő 

védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/10590. szám)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

 

3. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10516. szám)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

 

4. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Gőgös Zoltán (MSZP), a bizottság alelnöke   
 
Dr. Ángyán József (Fidesz)  
Obreczán Ferenc (Fidesz)  
Patay Vilmos (Fidesz)  
Magyar Zoltán (Jobbik)  
Suhajda Krisztián (Jobbik)  
Varga Géza (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Balogh József (Fidesz) dr. Ángyán Józsefnek (Fidesz)  
Farkas Sándor (Fidesz) Obreczán Ferencnek (Fidesz)  
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP) Patay Vilmosnak (Fidesz)  
Dr. Józsa István (MSZP) Gőgös Zoltánnak (MSZP)  
 
 

Meghívottak részéről   
 

Hozzászóló  
Dr. Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési 
Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 39 perc)  

Elnöki bevezető  

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok, hölgyeim és uraim! Először a napirendről kellene szavaznunk. Azt javaslom, hogy 
az első napirendi pontot vegyük le, mert ahhoz nem érkezett kapcsolódó módosító, tehát azzal 
nincs dolgunk, és akkor a Nemzeti Földalapról szóló meg a vízgazdálkodási törvénynél 
kellene a kapcsolódó módosítókról tárgyalnunk. Kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja a 
napirendet. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm. Meg is kezdenénk.  

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő 
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról 
szóló T/10590. számú törvényjavaslat 

Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

NFA-s módosító javaslat, ha jól tudom, egy van, ugye? (Az elnök Horváth Zoltánnéval 
egyeztet.) Igen, a kiegészítő ajánlás szerint Magyar Zoltán, Varga Géza és Suhajda Krisztián 
kapcsolódó módosítót nyújtott be. Kérdezem a minisztérium álláspontját a dologról.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Jó napot kívánok! Ha jól 

látom, a módosító javaslat a tegnap a Mezőgazdasági bizottság által beadott módosító javaslat 
szövegével azonos, egy pontban tér el attól, mégpedig hogy a 3 hektárat 1 hektárra 
csökkentené. Mivelhogy eredendően is az volt a minisztérium, illetve a kormány célja, hogy 
ezt 3 hektárra emelje, ezért nem támogatjuk az 1 hektárra való visszacsökkentést, így 
gyakorlatilag nem változna a jelenlegi szöveg, úgyhogy nem támogatjuk.  

 
ELNÖK: Kérdezem – bár el is mondta az indoklást a kormány képviselője –, hogy 

van-e további kérdés ezzel kapcsolatban. (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor szavazunk 
róla. Ki az, aki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 6 nem. Akkor nem támogatja a bizottság, viszont egyharmadot kapott, tehát 
szavazunk róla a parlamentben, mert egyharmadot kapott. A bizottság tehát nem támogatja, 
sima nem.  

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló T/10516. 
számú törvényjavaslat  

Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

A vízgazdálkodásról szóló kapcsolódó módosító javaslatok következnek. Az első a 
sajátunk, Pál Béla képviselőtársammal nyújtottam be. A kormány álláspontját kérdezem.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Roppant módon sajnálom. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 

6 igen. Ez többség, köszönöm, akkor a bizottság viszont támogatja.  
Ehhez kapcsolódóan egy bizottsági módosító javaslat benyújtásáról is döntenünk kell, 

gondolom, képviselőtársaim megkapták az indítványt, amely magát ezt a módosító javaslatot 
szétvenné, és az 1. §-ból magát az energetikai célú hasznosítást kivenné, valamint egy új 2. §-
sal egészítené ki. A kormány álláspontját kérdezem a bizottsági javaslattal kapcsolatban. 
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DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogathatónak tartjuk.  
 
ELNÖK: Jó. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) 

Nincs, köszönöm. Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Úgy látom, ez egyhangú, 
köszönöm.  

Kérdezem, hogy van-e egyéb olyan módosító javaslat, amelyet még meg kell 
tárgyalnunk. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, köszönöm szépen, a bizottsági ülést 
berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 44 perc)  

  

Gőgös Zoltán  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


