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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 3 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait. Megállapítom, hogy 
határozatképesek vagyunk.  

Kérem a tisztelt kollégákat, hogy a kiküldött napirendi pontokat tekintsük át, az 
előzetesen kiküldött javaslatban négy napirendi pont szerepel. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk a 
napirendet. 

A „Nemzeti fejlesztés 2030 – az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióról” 
szóló H/13094. számú határozati javaslat 

A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása 

Az 1. napirendi pont: a „Nemzeti fejlesztés 2030 – az országos fejlesztési és 
területfejlesztési koncepcióról” szóló H/13094. számú határozati javaslathoz kapcsolódó 
ajánlások; a bizottságra vonatkozó részeit fogjuk megvitatni, illetve szavazni róla.  

Szeretettel köszöntöm Greinstetter Balázs helyettes államtitkár urat, aki a napirendi 
ponthoz a szakvéleményt fogja közvetíteni a számunkra.  

Az ajánlás 1. pontjában Magyar Zoltán képviselő úr javaslatáról szavazunk. Kérdezem 
államtitkár urat, a kormány támogatja-e. 

 
GREINSTETTER BALÁZS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

javaslat szakmai szempontból elfogadható, szerkesztési szempontból nem. A felsorolás 
bővítése kapcsán megjegyezzük, hogy ez egy rövid, tömör összefoglalása az OFTK-ban 
foglalt specifikus céloknak, így a specifikus célok már az anyagban tartalmazzák ezeket a 
bővítési javaslatokat. Úgyhogy nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatosan? (Nincs.) 

Nem látok ilyet, akkor szavazunk. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Egyharmadot sem kapott az ajánlási pont, úgyhogy nem támogatja a bizottság. 

A következő a 2. ajánlási pont, szintén Magyar Zoltán képviselő úr javaslata. 
Államtitkár úr? 

 
GREINSTETTER BALÁZS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

javaslatot ebben a formában nem tudjuk támogatni, és nem is tartjuk életszerűnek, hogy 
évente teljes jelentés készüljön. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdést, észrevételt nem látok. Szavazzunk! Aki támogatja, 

kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott a javaslat. 
A 3. pont következik, dr. Lamperth Mónika és Varga Zoltán képviselők javaslata. 

Államtitkár úr? 
 
GREINSTETTER BALÁZS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Az átfogó célok teljes értékű megvalósítása a nemzeti vidékstratégiával nem indokolt, hiszen 
az nem 2030-ig tartó cél, ellenben az OFTK a 2014-20-as fejlesztési tématerületei között 
pedig már előírja a vidékstratégia megvalósítását. Tehát nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Tehát nem támogatják. Kérdést, észrevételt nem látok. Szavazzunk a 
javaslatról! Aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Senki nem támogatta, így 
egyharmadot sem kapott. 

A 4. ajánlási pont következik, Magyar Zoltán képviselő úr javaslata. Államtitkár úr? 
 
GREINSTETTER BALÁZS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

szak- és területpolitikai fejlesztési irányok címet viselő III. fejezet már tartalmazza ezeket a 
magyarországi vízgazdálkodás terén szükséges irányokat, úgyhogy nem támogatjuk a 
módosítást. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdést, észrevételt nem látok. Szavazzunk! Aki 

egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott. 
Az 5. pont következik, szintén Magyar Zoltán képviselő úr javaslata. Államtitkár úr? 
 
GREINSTETTER BALÁZS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Szintén nem támogatjuk ezt a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel nincs. Szavazzunk! Aki támogatja, 

kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott a javaslat. 
A 6. pont dr. Kolber István és Lamperth Mónika javaslata. Államtitkár úr? 
 
GREINSTETTER BALÁZS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

javaslattal kapcsolatban annyit szeretnék megjegyezni, hogy ezeket a részeket a megyei 
közgyűlések fogadták el az OFTK tartalmaként, így mi ezt nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdést, észrevételt nem látok. Szavazzunk! Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, így egyharmadot sem kapott. 
Ha jól látom, ezzel a napirendi pontunk végére értünk. Államtitkár úr, köszönöm 

szépen a közreműködést. 

Egyes törvények vízgazdálkodási tárgyú módosításáról szóló T/13051. számú 
törvényjavaslat 

A Fenntartható fejlődés bizottsága által benyújtott módosító javaslat megvitatása 

Rátérünk a 2. napirendi pontra: egyes törvények vízgazdálkodási tárgyú módosítására. 
Nagy szeretettel köszöntöm dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár asszonyt, 
valamint dr. Harsányi Zsolt főosztályvezető urat.  

Először az ajánlást vesszük elő.  
Az 1. pont a Fenntartható fejlődés bizottságának javaslata. Államtitkár asszony? 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Tárcaálláspontot tudok mondani: a tárca támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja, köszönöm szépen. Kérdést, észrevételt nem látok. 

Szavazzunk! A bizottság támogatja-e a javaslatot? (Szavazás.) A bizottság támogatja. 
Köszönöm szépen. 

A 2. pont szintén a Fenntartható fejlődés bizottságának javaslata. Államtitkár asszony? 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca támogatja. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdést, észrevételt nem látok. Szavazzunk! Aki 

egyetért, kérem, szavazzon! (Szavazás.) A bizottság is támogatja.  
Ezzel végeztünk is, köszönöm szépen.  
A szakmai szervezetektől érkezett egy olyan javaslat, amelynek alapján egy bizottsági 

módosító javaslatot szeretnénk beadni. Államtitkár asszony, ismeri a bizottsági módosító 
javaslat tervezetét? 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem. 
 
ELNÖK: Nem. A bizottság részéről kérem, támogassa ezt a módosító javaslatot: ez a 

vízi közlekedésről szóló törvényt módosítaná az előterjesztésben szereplő módon, amellyel a 
szélerővel vagy gépi berendezéssel hajtott vízi járműveknek a felszíni vizeken való 
közlekedését szabályozza. 

Az indoklásban Font Sándor elnök úr a következőket írta: „Magyarország gazdag 
vízhálózata olyan kivételes adottság, amely meghatározott szerepet tölt be a folyóink, tavaink 
mellett található települések lakóinak életében. Ugyanakkor a jelenlegi jogi szabályozás 
indokolatlanul kis teljesítményt engedélyez a motoros csónakok esetében, ami megnehezíti a 
vizet szerető emberek mindennapi életét. Ennek megfelelően a javaslat célja, hogy a motoros 
csónakok esetében megvalósítsa a 7 méteres testhosszúságú, 1994 előtti jogszabályi 
állapotnak megfelelő visszaállítását, illetve a motorteljesítmény 4 kilowattról 7,5 kilowattra 
történő emelését, amely változás nem veszélyezteti a vízi közlekedés biztonságát.”  

Én mint Dunához közeli képviselő, mármint Tolna megyei, Szekszárd és környékét 
érintően el tudom mondani, hogy ez az ott élő embereknek valóban a vízhez való kapcsolatát, 
illetve komfortérzetét tovább erősíti. Kérem a tisztelt bizottságot, hogy ezt a módosító 
javaslatot támogassa. 

Ezzel kapcsolatban államtitkár asszony kíván-e véleményt mondani? 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tárcánk szempontjából a javaslat közömbösnek 
mondható, a közlekedési tárca kompetenciájába tartozik. Jelezték itt nekem, hogy a 
közlekedési tárca támogatja, ámde a VM-et is érinti, mert természetvédelmi és 
környezetvédelmi aspektusai is lehetnek. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A VM nyilván az észrevételeit meg fogja majd tenni. 
Kérem a tisztelt bizottságot, hogy a módosító javaslat benyújtását támogassa. Van-e 

kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatosan? (Nincs.) Ilyet nem látok. 
Szavazzunk a bizottsági módosító javaslat benyújtásáról. Kérem, aki ezzel egyetért, 

kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag támogatja a bizottság a 
javaslatot. 

Köszönöm szépen államtitkár asszonynak, illetve főosztályvezető úrnak a 
közreműködését.  
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Egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról szóló 
T/13139. számú törvényjavaslat 

Módosító javaslatok megvitatása, első helyen kijelölt bizottságként 

A 3. napirendi pontunk következik: egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi 
tárgyban történő módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak megvitatása. 
Andréka Tamás főosztályvezető urat nagy szeretettel köszöntöm. 

Az 1. pont dr. Szili Katalin javaslata. Kérdezem főosztályvezető urat, tárca- vagy 
kormányálláspontot tud-e mondani. 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tárcaálláspontot 

képviselek: nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja a tárca. Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs.) Kérdezem a 

bizottságot, támogatja-e dr. Szili Katalin javaslatát. (Szavazás.) A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 2. pont Sáringer-Kenyeres Tamás képviselőtársunk javaslata.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs.) Szavazzunk! Aki 

támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja ezt a 
javaslatot. 

A 3. pont dr. Szili Katalin képviselő asszony javaslata. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs.) Szavazzunk! Ki 

támogatja? (Szavazás.) A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 
A 4. javaslat következik, szintén dr. Szili Katalin javaslata. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ez összefüggött már a 3-

assal. 
 
ELNÖK: Akkor ezen túl vagyunk. 
Az 5. pont Suhajda Krisztián képviselőtársunk javaslata.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? Képviselő úr! 
 
SUHAJDA KRISZTIÁN (Jobbik): Indoklást kérek szépen. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A megnevezés 

használatának szabályait a termékleírás tartalmazza, tehát ez egy szabályozott terület.  
 
ELNÖK: Képviselő úr? 
 
SUHAJDA KRISZTIÁN (Jobbik): Tehát ha nem minőségi bort írunk be… 
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DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem kell beírni semmit. A 
bor vonatkozásában már szabályozott ez a terület. 

 
SUHAJDA KRISZTIÁN (Jobbik): Mert igazából itt az a lényeg, hogy 

pezsgőkészítésre lehet kihozni bort palackozásra, viszont egyéb feladatra nem. Tehát ha most 
valaki tokaji hárslevelűt vagy furmintot akar palackozni, adott esetben több ezer, több tízezer 
mázsa szőlőt fölvásárolhat, ami a helyi gazdákat segítené, és bővíti a piacukat, nem szűkül le 
csak a borvidékre a fölvásárlóknak a köre. Sok esetben az a tapasztalat, hogy a messzebbről 
jött fölvásárlók jóval nagyobb összeget fizetnek a szőlőért, például a Tokaj Kereskedőház 
idén mintegy 80-90 forintokért vásárolt fel szőlőt, aki vidékről jött, az meg 120 forintért, és 
azonnal fizetett. Ez a gazdáknak is jó. 

Másrészt az is előfordulhat, hogy a hegyközség hoz egy olyan döntést, az is szűk, sőt 
már hozott is, hogy a termőhelyen kívüli palackozás 2014. július 31-éig engedélyezett. 
Azoknak a cégeknek, amelyek már komoly piaccal rendelkeznek, eddig az időpontig 
valahogy rendezniük kell a piaci helyzetet, szerződésben vannak, egyéb. Ha ők nem tudnak 
földolgozni, nem tudják a piacot ellátni, akkor piacot vesztenek. Ezzel ki jár jól? Valószínűleg 
a szlovákokat fogjuk helyzetbe hozni, és ez azért eléggé problémás lesz, véleményem szerint. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Főosztályvezető úr? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ezt a gazdák kicsit 

máshogyan látták, ugyanis a közelmúltban zárttá tették a tokaji borvidéket, tehát onnan nem 
lehet kihozni feldolgozásra szőlőt vagy bort úgy, hogy „Tokaj” elnevezéssel hozzák azt utána 
forgalomba.  

De alapvetően a technikai probléma ezzel a módosítóval az, hogy bor vonatkozásában 
ezeket a szabályokat a termékleírásnak kell tartalmaznia, és nem a bortörvénynek.  

 
ELNÖK: Én mint a szekszárdi borvidéket is képviselő képviselő, úgy gondolom, 

nyilván a helyi érdekeknek kell érvényesülnie a termékleírásban. Mindig félnek egy kicsit a 
helyi gazdák, hogy a szőlő elhagyja a borvidéket, mert mondjuk, amit a képviselő úr mondott, 
esetleg a terméket erősítheti, de vannak ellenkező tapasztalatok is, és ezért ezt inkább helyben 
szeretnék eldönteni. Tehát azt meg kell hagyni a helyi gazdáknak, borászoknak, szőlészeknek 
azt, hogy dönthessenek a saját termékeiknek a leírásáról. Képviselő úr? 

 
SUHAJDA KRISZTIÁN (Jobbik): Ez itt meg is van, ugyanis itt az van, hogy ha a 

hegyközségi tanács megadta az engedélyt a tokaji eredet megjelölés használatára, és a 
hegyközségi tanács határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. Tehát ha a hegyközség úgy 
látja, hogy olyan cég vagy olyan vállalkozó viszi onnan a szőlőt, aki nem megfelelő minőségű 
terméket állít elő, azon föltünteti a „tokaji” nevet, ezzel lejáratja a borvidéket, akkor azt 
mondja a hegyközség, hogy onnantól kezdve őneki nem adnak továbbra engedélyt. Csak 
annak adnak, akit megvizsgál a hegyközség, megnézi, hogy valóban minőségi bort állít elő, 
sőt az is lehet, hogy külföldre szállítja, komoly, nagy piacra, és az a gazdáknak csak jó. Akkor 
arra azt mondja, hogy ahhoz ad engedélyt. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Főosztályvezető úr! 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A termékleírás 

meghatározása is a hegyközségi tanács hatásköre. De mint mondtam, a probléma technikai: 
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hogy az a kérdéskör már szabályozva van, hogy bor esetében ez hogyan zajlik. Itt a 
bortörvényben most csak a pezsgőre nézve kellett a szabályozást kipótolni. A borra nézve az 
egy létező és uniós jogi alapokon álló szabályozási rendszer. Az is a hegyközségi tanácsnak a 
kompetenciája, hiszen a hegyközségi tanács fogadja el a termékleírást, illetve módosítja azt 
adott esetben. De ami itt szabályozási lyuk volt, az a pezsgő kérdésköre volt, ezért azt kell 
csak itt szabályozni. 

 
ELNÖK: Tehát igazából most csak a pezsgővel kapcsolatos szabályozásról beszélünk, 

a bor egy másik terület. (Dr. Andréka Tamás bólogat.) Jó. 
Kérdés, észrevétel van-e? A tárca nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e 

a módosító javaslatot. (Szavazás.) 2 igen – azt hittem, hogy képviselő úr visszavonta, de nem. 
Akkor tehát egyharmadot sem kapott. 

A következő javaslat az 5. pont, dr. Szili Katalin képviselő asszony javaslata. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatosan? (Nincs.) Szavazzunk! Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta 
meg. 

A 7. pont következik, szintén dr. Szili Katalin javaslata.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs.) Szavazzunk! (Szavazás.) A bizottság nem 

támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 
A 8. pont Lengyel Szilvia képviselő asszony javaslata. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ugyanolyan a 7-es, nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs.) Szavazzunk! Ki 

támogatja? (Szavazás.) A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 
A 9. pont Magyar Zoltán képviselő úr javaslata. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? 
 
SUHAJDA KRISZTIÁN (Jobbik): Indoklást kérek. 
 
ELNÖK: Főosztályvezető úr? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Az általános vita során 

helyettes államtitkár úr ezt már elmondta, hogy annak idején, amikor ez a rendelkezés 
bekerült a törvénybe, akkor Gőgös államtitkár úr javasolta, hogy azzal a betoldással kerüljön 
szűkítésre a rendelkezés, hogy nem szomszédosak egymással ezek a területek. Ugyanakkor ez 
azt eredményezte, hogy működésképtelen lett ez a rendelkezés, ugyanis az NFA 
tulajdonosijog-gyakorlásába eső területek elhelyezkedése miatt ez nem vált alkalmazhatóvá. 
Akkor az egy jó ötletnek tűnt, hogy ott legyen ez a rendelkezés, de sajnos a gyakorlat azt 
mutatta, hogy mégsem. 



- 11 - 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés nincs. Szavazunk a javaslatról. Aki 

egyetért vele, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 10. pont következik, szintén Magyar Zoltán képviselő úr módosító javaslata. A tárca 
álláspontja? 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban?  
 
SUHAJDA KRISZTIÁN (Jobbik): Indoklást kérek. 
 
ELNÖK: Indoklást kérünk, főosztályvezető úr. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ugyanaz, mint az 

előzőnél, csak annyiban különbözik, hogy a 9-esnél a három hektárt is lecsökkentené egy 
hektárra; itt tartaná a három hektárt, ugyanazzal a megszorító feltétellel. De mint mondtam, az 
sajnos a gyakorlatban nem minősült működőképes modellnek.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr, parancsoljon! 
 
SUHAJDA KRISZTIÁN (Jobbik): Az előbb kellett volna mondanom, de akkor most 

mondom. Itt az van, hogy szántó művelési ágban tartozó földrészlet. De igazából az 
akadályozta meg itt az adásvételeket, hogy általában út volt mellette, és az állami kézben van, 
és innentől kezdve nem lehetett ezt végrehajtani. De itt a szántót tettük bele, de ezt csak úgy 
mellékesen mondtam el. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazunk a javaslatról. Aki egyetért, kérem, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta 
meg. 

A 11. pont következik, dr. Tóth József képviselő úr módosító javaslata.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Az új földforgalmi 

törvény elhagyja az aranykoronát mint mérőszámot. Erre való tekintettel mi ezt nem 
támogatjuk, de egyébként mindegy, hogy bekerül-e, csak értelme nem lesz.  

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e?  
 
DR. TÓTH JÓZSEF (Fidesz): Tulajdonképpen megkaptam a választ. Bocsánat, hogy 

erőszakoskodom, de a gyakorlatban annyira logikus és elvárt dolog. Én meghajlok 
természetesen a minisztérium akarata előtt, ezzel együtt fönntartom a véleményemet és a 
javaslatomat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazunk a javaslatról. Aki egyetért vele, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság nem támogatta, de egyharmad támogatást 
kapott.  

A 12. pont Lengyel Szilvia képviselő asszony javaslata. 
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DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs.) Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! 

(Szavazás.) A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 
A 13. pont dr. Szili Katalin képviselő asszony javaslata.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ez összefüggött a 7. 

ponttal.  
 
ELNÖK: Igen, akkor nem kell róla szavazni. 
Köszönöm szépen főosztályvezető úrnak a közreműködést, túl is vagyunk a 3. 

napirendi ponton. 

Egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló T/12959. számú törvényjavaslat 

Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról 

A 4. napirendi pont következik: egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat, Győrffy Balázs, Jakab István, dr. Budai Gyula képviselők önálló indítványa. 
Ehhez szeretnének képviselőtársaim is csatlakozni egy bizottsági módosító javaslattal.  

Kérdezem főosztályvezető urat, ismeri-e, illetve támogatja-e a tárca. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Köszönjük. 
 
OBRECZÁN FERENC (Fidesz): Szót kérek, elnök úr! Tíz perc szünetet kérnénk 

szépen. 
 
ELNÖK: Jó, elnöki jogkörben tíz perc szünetet rendelek el. (Rövid szünet.)  
Folytatjuk a bizottsági ülést; kérem, mindenki foglalja el a helyét, és csendet kérek, 

hogy a megfelelő döntéseket megfelelő körülmények között tudjuk meghozni. Köszönöm 
szépen. 

Megnyitottuk már a napirendi pontot. Főosztályvezető úr tájékozódott a módosító 
javaslat tartalmáról. Mi a véleménye a tárcának? 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca támogatja, hogy a 

bizottság által benyújtásra kerüljön a módosító javaslat.  
Annyi hozzáfűznivalóm lenne, hogy a törvény elfogadását követően ezt a miniszteri 

rendeleti szintű szabályozáson is át kell vezetni, tehát ennek megfelelően a minisztérium 
módosítani fog bizonyos EMVA-s jogcímrendeleteket, így az AKG-, KAP-, Natura 2000-
rendeletet, illetve majd a 2014-es egységes kérelemrendeletet is az új törvényi szabályoknak 
megfelelően fogja előkészíteni. Tehát ez egy összetettebb jogalkotási folyamatot fog majd 
indukálni, de a hatását tekintve abszolút kedvezőbb a gazdálkodókra nézve.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztő támogatja? 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Támogatjuk, igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel van-e? Obreczán képviselő úr! 
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OBRECZÁN FERENC (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Főosztályvezető urat 
szeretném megkérdezni, hogy ez a folyamatban lévő ügyeket hogyan, miképpen fogja 
érinteni. Ha erről kaphatnánk még tájékoztatást, köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Főosztályvezető úré a szó. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Természetesen az említett 

miniszteri rendeletek módosítása során azt úgy kell kodifikálni, hogy a jogerősen be nem 
fejeződött ügyekben, tehát a folyamatban levő ügyekben és eljárásokban már a kedvezőbb 
szabályokat lehessen alkalmazni.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megfelelő a válasz? 
 
OBRECZÁN FERENC (Fidesz): Köszönjük szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs.) A vitát lezárom.  
Most szavazunk a bizottsági módosító indítvány beadásáról. Aki egyetért vele, kérem, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság ezt egyhangúlag támogatta.  
Már csak az „egyebek” jönnek. Van-e esetleg kérdés, észrevétel? (Nincs.) 
Amennyiben nincs, a bizottsági ülésünk végére értünk. Köszönöm mindenkinek az 

aktív közreműködést. További szép napot kívánok! 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 35 perc)  
  

Horváth István  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


