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Napirendi javaslat  

 

1. Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/1705. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

2. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és a termőföld védelméről szóló 
2007. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1706. szám)
  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

3. Az Allergia-parlagfű kerekasztal működésére tett javaslat megvitatása és 
elfogadása 

4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Bencsik János (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Manninger Jenő (Fidesz)  
Varga Gábor (Fidesz)  
Heringes Anita (MSZP)  
Kepli Lajos (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott 
 

Bartos Mónika (Fidesz) Bencsik Jánosnak (Fidesz)  
Simonka György (Fidesz) Varga Gábornak (Fidesz) 

 
A bizottság titkársága részéről  

 
Hatvani Szabolcs 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 02 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottsági tagokat, segítőinket, vendégeinket. Megállapítom 
a jelenléti ív alapján, hogy határozatképesek vagyunk. Bartos Mónikát én 
helyettesítem, Simonka György képviselő urat pedig Varga Gábor képviselő úr. Ezzel 
együtt 8 jelen lévő képviselővel, illetve megbízással a bizottság határozatképes. 

A napirendi javaslataink elsősorban a Házszabállyal kapcsolatos okok miatt 
kerültek megjelölésre, ugyanis a Házszabály 32. § (2) bekezdése alapján a 
bizottságnak döntenie kell azon szakaszok megjelölésével együtt, amelyekkel 
kapcsolatosan egy adott törvényjavaslat részletes vitájában részt kíván venni, be kíván 
kapcsolódni. 

A részletes vita tényleges lefolytatására mindig az általános vitát követő héten 
kell a bizottságnak időt szakítania. Ezen a héten fogunk is ezzel kapcsolatosan 
tapasztalatokat szerezni, hiszen korábban bejelentkezett a bizottság a 2013. évi 
zárszámadási törvény részletes vitájára. Módosító indítványt nem fogalmazott meg a 
bizottság, javaslatot nem tett, ezzel együtt is a részletes vitát le kell folytassa, és a 
bizottsági ajánlást meg kell fogalmazza annak érdekében, hogy a plenáris ülés a 
zárszámadással kapcsolatos végszavazási feladatait el tudja majd végezni. Éppen ezért 
a holnapi nap folyamán reggel fél 9-kor ismételten ülésezni fog a bizottság ezzel az 
egy napirendi ponttal, viszonylag gyorsan, 10-15 perc alatt végezni fogunk. 

A mai napirendi javaslatunk az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más 
törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat. Tisztelettel javaslom is, hogy jelentkezzünk be az 
adótörvény részletes vitájára.  

A kiküldött meghívótervezetben szerepel a bányászatról szóló törvény, 
valamint a termőföld védelméről szóló törvény módosítására vonatkozó 
bejelentkezési javaslat. Én ebben az esetben nem javaslom a bizottság 
bejelentkezését. Természetesen ezzel kapcsolatosan is van lehetőség 
véleménynyilvánításra. 

A 3. napirendi pont az Allergia-parlagfű kerekasztal működésére tett javaslat 
megvitatása és elfogadása. Emlékezetes, hogy egy üléssel vagy két üléssel ezelőtt 
döntöttünk arról, hogy elhalasztjuk a belső egyeztetések lefolytatásáig e napirend 
megtárgyalását. Ezek megtörténtek, és a mai napon minden bizonnyal tudunk is 
döntést hozni ebben a kérdésben. 

Végül pedig utolsó napirendi pontként az egyebek megtárgyalására kerül sor, 
hogyha van ilyen.  

Tisztelettel kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek észrevétele a 
napirendtervezettel kapcsolatosan. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor a 
szavazásnak a menetrendje mi legyen, Szabolcs? (Hatvani Szabolcs: A napirendről 
szavazunk.) Igen, csak a 2-es napirend, tehát az előzetes meghívóban szereplő 
napirend levételéről javaslok dönteni. Tehát a 2-es napirendi pontot, amely a 
bányászatról szóló, illetve a termőföld védelméről szóló törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslatok részletes vitájára történő bejelentkezést tartalmazza, javaslom 
levenni a napirendről. Tehát először erről szavazunk. Aki ezzel egyetért, az jelezze 
kézfeltartással! (Szavazás.) 6 igen szavazattal a bizottság elfogadta. Tartózkodás? 
(Nincs jelzés.) Ellenszavazat? (Szavazás.) 2 ellenszavazattal. 
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Tehát 6 igen szavazattal és 2 nem szavazat ellenében a bizottság egyetértett a 
javaslattal. 

Összességében teszem fel a módosított napirendi javaslatot, aki elfogadja, az 
jelezze kézfeltartással! (Szavazás.) 6 igen. Aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Nincs. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság a napirendet jóváhagyta. 

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, 
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. 
törvény módosításáról szóló T/1705. számú törvényjavaslat 

Tehát első napirendi pontunk megtárgyalására kerül sor. Az egyes 
adótörvények és azokkal összefüggő más törvények részletes vitájára való 
bejelentkezéssel kapcsolatosan van-e valakinek észrevétele a napirenddel 
kapcsolatosan. (Nincs jelzés.) Nincs. 

A határozati javaslat szerint a Fenntartható fejlődés bizottsága az egyes 
adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitájában 
megtárgyalandó szerkezeti egységekre a 70-98. §-ig bezárólag a jövedékiadó-
szabályozásra való tekintettel bejelentkezik.  

Határozathozatal 

Aki egyetért a javaslattal, az jelezze kézfeltartással! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 8 egybehangzó igen szavazattal a bizottság a határozati 

javaslattal egyetértett. 

Az Allergia-parlagfű kerekasztal működésére tett javaslat 
megvitatása és elfogadása  

A következő napirendi pontunk az Allergia-parlagfű kerekasztal működésére 
tett javaslat megvitatása és elfogadása. Itt szeretném jelezni, hogy mindenki 
remélhetőleg kézhez kapta a bizottság határozattervezetét az Allergia-parlagfű 
kerekasztal működéséről, amelynek a lényege, hogy a bizottság képviseletében felkéri 
Heringes Anita képviselő asszonyt és Dankó Béla képviselő urat az Allergia-parlagfű 
kerekasztal alakuló ülésének összehívására.  

Abban megállapodtunk, hogy Heringes Anita képviselő asszonyt támogatja a 
bizottság, hogy társelnöki feladatokat lásson el az Allergia-parlagfű kerekasztal 
működésében, és Dankó Béla képviselő urat pedig állandó jelleggel delegáltuk az 
Allergia-parlagfű kerekasztal működésébe. 

Én az írásban megküldött határozattervezethez képest további részletezést 
nem tartok indokoltnak. A kerekasztal saját működési rendjében meg fogja határozni, 
hogy kiket hív meg. Nem tisztje a bizottságnak az, hogy előírja ennél részletesebben, 
hogy a kormányzat részéről delegálandó tagok milyen szintű kormány-, illetve 
köztisztviselők legyenek. Ez az adott minisztériumnak a döntési hatáskörébe tartozik, 
ezt célszerűnek tartom tiszteletben tartani a bizottság részéről. 

A korábbi ülésünkön Tarcali úr jelezte, hogy szeretnének részt venni a 
bizottság munkájában. Erre vonatkozóan is megállapodás született, természetesen 
részt tudnak venni a munka végzésében. Hogyha valakinek van észrevétele, akkor az 
legyen szíves megtenni. 

Heringes Anita képviselő asszony! 
 
HERINGES ANITA (MSZP): Köszönöm szépen. Egy kiegészítést tennék, 

amennyiben a bizottság is támogatná, akkor örülnénk, ha a Honvédelmi 
Minisztérium Környezetvédelmi Parancsnokságát, vagyis így akkor a Honvédelmi 
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Minisztériumot is meghívnánk egy fővel, hiszen a MÁV-sínpályák és töltések 
területén ők komoly munkát végeznek a parlagfűirtásban. 

Ezért azt gondolom, hogy 23-ról már 24 főre nem probléma emelni a 
kerekasztal létszámát. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: További kérdés, további észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben 
nincs, méltányolva a képviselő asszony által tett észrevételt, annak 
figyelembevételével együtt teszem fel szavazásra a Fenntartható fejlődés bizottsága 
3/2014. számú határozatát az Allergia-parlagfű kerekasztal működéséről. Aki 
támogatja, az legyen szíves, jelezni kézfeltartással! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 8 egyhangú igen szavazattal a határozatot 
elfogadta. 

Egyebek 

Az egyebek napirendi pontban van-e valakinek észrevétele, javaslata? (Nincs 
jelzés.) Amennyiben nincs, akkor megköszönöm a tisztelt bizottság jelenlétét, és 
holnap fél 9-kor fogunk találkozni az Országház főemelet 64. számú termében, a 
zárszámadási törvény részletes vitájára kerül sor. Köszönöm szépen. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 14 perc) 
 
 
 
 
 
  Bencsik János  

            a bizottság alelnöke 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 

 
 


