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Napirendi javaslat  

 

1. Egyes agrártámogatási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/3412. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján)  
 

2. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Sallai R. Benedek (LMP), a bizottság elnöke  
 
Bencsik János (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Bartos Mónika (Fidesz)  
Manninger Jenő (Fidesz)  
Varga Gábor (Fidesz)  
Heringes Anita (MSZP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 
 

Dankó Béla (Fidesz) Manninger Jenőnek (Fidesz)   
Simonka György (Fidesz) Varga Gábornak (Fidesz)   
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Hatvani Szabolcs munkatárs  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 5 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 

ELNÖK: Szép jó napot kívánok mindenkinek! Az Országgyűlés Fenntartható 
fejlődés bizottságának 2015. március 2-ai ülését ezennel megnyitom. 
Mindenkitől ezúton személyesen is elnézést kérek a napirendnek az utolsó 
pillanatban történt változásáért, ennek praktikus okai voltak, amelyek miatt 
kénytelen voltam erre a döntésre helyezkedni. Ellenben a jövő héten már nem 
fogjuk tudni tovább húzni, hiszen a tárgysorozatba vétellel kapcsolatos 
házszabályi kötelezettségek kötelezővé teszik, hogy ezt megtegyük. 
Mindenkitől utólag is elnézést kérek. 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Dankó Béla úr jelezte 
távollétét, őt Manninger képviselő úr helyettesíti, illetve Simonka György 
képviselő úr jelezte távollétét, akit Varga Gábor képviselő úr helyettesít. 
Megállapítva a határozatképességet ismertetem a napirendet. 

A módosított napirenden az egyes agrártámogatási tárgyú törvények 
módosításáról szóló, a tisztelt Ház előtt a 3412. szám alatt lévő 
jogszabályjavaslat részletes vitája lefolytatásához való csatlakozásra tettem 
javaslatot a Házszabály 32. § (2) bekezdése alapján, ez az első napirendi pont. 
A második napirendi pontban pedig az egyebeket tárgyalnánk. Megkérdezem, 
hogy a napirenddel kapcsolatban van-e bárkinek észrevétele. (Senki nem 
jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs. Kérem, hogy aki a napirendet 
elfogadja, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú. 
Köszönöm szépen.  

Egyes agrártámogatási tárgyú törvények módosításáról szóló 
T/3412. számú törvényjavaslat (Döntés a részletes vita 
lefolytatásáról) 

Akkor megkezdjük az első napirendi pont tárgyalását. Az Országgyűlés 
előtt lévő agrártámogatási jogszabályt módosító javaslat számos tekintetben a 
természeti erőforrások fenntartható használatát kellene hogy szolgálja, erre 
nyilván vannak törekvések, néhány pontjában azonban alapvetően nemcsak 
környezeti és természetvédelmi kérdést vet fel, hanem olyanokat is, amelyek 
ezen túlmenően is a közös agrárpolitikával és hazánk természeti értékeinek 
megőrzésével vannak összefüggésben, így például a kötelező közös 
agrárpolitika kapcsán bevezetendő közös zöldítésnek az eszközrendszeréről 
van benne szó. Emiatt javasoltam azt, hogy a bizottság az egész törvényhez 
csatlakozzon. Leginkább nyilvánvalóan a zöldítés fog egyébként a 
hatáskörünkbe tartozni, de miután a természetierőforrás-használattal 
foglalkozik az egész, ezért tettem javaslatot az egész jogszabály-módosításhoz 
való csatlakozásra.  

Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e javaslat vagy más 
vélemény. (Jelzésre:) Turi-Kovács Béla alelnök úr! 

 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nem más 

véleményem van, hanem kiegészítő véleményem. Az a véleményem, hogy 
valamennyi olyan, az agráriumot érintő kérdés, amely nem kell hogy 
feltétlenül egyenesen kapcsolódjon a környezet- és természetvédelemhez, elég 
ha azt mondjuk, hogy az agráriumban lényeges módosulásokat, változásokat, 
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egyáltalán bármiféle további változtatásokat igényel, nézetem szerint a 
Fenntartható fejlődés bizottsága számára olyan, amelyet, az így benyújtott 
törvényeket ildomos megtárgyalni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a véleményt. Dr. Turi-Kovács Béla alelnök 

úr véleményével maximálisan egyetértek, az én véleményem szerint minden, 
ami a természeti erőforrások fenntartható használatával kapcsolatos 
szabályozást érinti, a bizottság területéhez tartozna, de miután van más irányú 
tapasztalat, például hazánk energetikai jövőképéhez kapcsolódóan, amikor 
következetesen nem kapcsolódunk, ezért kell minden esetben automatikusan 
megkérdeznem ezt.  

Kérdezem azt, hogy van-e más vélemény. (Senki nem jelentkezik.) 
Megállapítom, hogy nincs.  

Kérem, hogy aki az agrártámogatási törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitájának a napirendre vételét a bizottságban 
támogatja, az kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
egyhangú, ezt nagy tisztelettel megköszönöm. 

Egyebek 

Az egyebekben két tájékoztatási kötelezettségemnek teszek eleget. Az 
egyik az, hogy a következő ülést várhatóan március 9-ére, hétfőre kell 
összehívnom. Itt a javaslatban írásban még a kedd is szerepel, de azt biztosan 
tudom, hogy a Mezőgazdasági bizottság ülésére a keddet jelölték meg, és jó 
lenne, ha ez nem ütközne a Mezőgazdasági bizottság ülésével, tehát jó lenne, 
ha hétfőn meg tudnánk ezt tenni. Mindamellett a tárgysorozatba vételi 
kötelezettségeket a Házszabály miatt jó lenne mielőbbre hozni. Tehát 
valószínűleg hétfőre, a plenáris ülés előttre össze kell hívnunk az ülést. 

A második tájékoztatásom, amiben várom a tisztelt bizottsági tagok 
javaslatát, véleményét, az, hogy már az előző félévi munkatervben is szerepelt 
az, hogy a Zöld Magyarország Programot, a hazánk energetikai jövőképéről 
szóló előterjesztést valamikor napirendre tűzzük. Azt gondoltam, hogy miután 
több ilyen megkeresést kapott a bizottságunk, ezért megpróbáljuk ezt egy 
tematikus ülésben március második felére összehozni. Többen jeleztek már 
ilyen jellegű szándékot, hogy szeretnének a bizottságban ilyen jellegű 
eszmecserét megtenni. Ez egy informális ülés lesz, tehát nem kell majd 
szavazni, meg semmi ilyesmit tenni. Ha bárkinek ötlete, javaslata van a 
tematikus ülés napirendjére, esetleges meghívottjainak körére vagy bármi 
más ilyesmire, akkor azt szívesen veszem természetesen a bizottság bármely 
más tagjától.  

Megkérdezem, hogy az egyebek kapcsán bárki részéről bármi más 
felmerül-e. (Jelzésre:) Bencsik János alelnök úr! 

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Egy bátortalan 

kérdésem lenne az elnök úr meg a bizottsági képviselőtársak, tagtársak felé is, 
hogy esetleg a 9-ei hétfői nap helyett ezen a héten szerdán reggel 8 órakor 
nem lehetne-e ülés. (Az elnök és Bencsik János Hatvani Szabolccsal 
egyeztet.) Köszönöm.  

 
ELNÖK: A hivatalos válaszom az, hogy a házszabályi rendelkezések 

okán sajnos nincs lehetőségünk arra, hogy ezt később tegyük meg, tehát 
legkésőbb kedden kellene. Azt lehet maximum, hogyha nagyon rossz az 
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alelnök úrnak, vagy ha esetleg a Fidesz-frakció tagjainak nagyon rossz a hétfő, 
hogy megnézzük, hogy ne ütközzön kedden más bizottsági üléssel, de ezt most 
előre megjósolni nem tudjuk sajnos. Fogunk még egyeztetni akkor ez ügyben, 
és hogyha találunk olyan időpontot, amely kölcsönösen megfelelőbb, akkor 
megpróbáljuk, ha nem, akkor pedig megpróbáljuk hétfőre tenni ezeket a 
tárgysorozatba vételeket. Négy jogszabály kapcsán – amely a mai eredeti 
napirenden szerepelt – mindenképpen át kell hogy essünk ezen. Mint most 
kiderült, sajtónyilvános a bizottság ülése, és van is sajtóérdeklődés ezekkel a 
napirendi pontokkal kapcsolatban, tehát ezeket ennek tükrében most már 
meg kell hogy tárgyaljuk, és a tárgysorozatba vételről döntenünk kell.  

Bármi más van-e az egyebek kapcsán? (Senki nem jelentkezik.) 
Megállapítom, hogy nincs.  

Az ülés berekesztése 

Akkor megköszönöm a bizottság tagjainak, hogy részt vettek a 
bizottsági ülésen, és biztosították a szavazatképességet, és köszönöm az összes 
vendégünknek a részvételt és a türelmet a bizottsági üléshez. Mindenkinek 
további jó munkát kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 13 perc)  

  

Sallai R. Benedek  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  


