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Napirendi javaslat  

 

1. Az agrárium versenyképességének javítása érdekében egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/18099. szám)  
(Győrffy Balázs, Font Sándor és Jakab István (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján)  
 

2. Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter éves meghallgatása  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 
 

3. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
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Elnököl:  Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), a bizottság alelnöke  
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A bizottság titkársága részéről  
 
Hatvani Szabolcs munkatárs  
 
 

Meghívottak részéről  
 
Hozzászóló 

 
Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter  
 
 

Megjelentek  
 
Dr. Bitay Márton Örs államtitkár (Földművelésügyi 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 08 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a miniszter urat, az államtitkár 
urakat, a bizottság tagjait, meghívott kedves vendégeinket! Az ülést 
megnyitom.  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Először a napirend ismertetése következik. 
Megállapítom a határozatképességet, amely szerint hat fő van jelen, és 
mindenki más hiányzik. A napirendi ajánlatunkhoz képest napirend-
módosítási indítványom van: hogy a miniszter úr legyen az első, tehát azt 
javasolnám, hogy annyiban módosítsuk a napirendet, hogy az agrárium 
versenyképességének javítása érdekében egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslatot másodiknak tárgyaljuk, elsőnek pedig a miniszteri 
meghallgatást teljesítsük. Megkérdezem a bizottság tagjait, elfogadják-e az 
indítványt. (Szavazás.) Igen, köszönöm szépen. És akkor megkérdezem, hogy 
az így módosított napirendet elfogadja-e a bizottság. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 6 igennel, ellenszavazat nélkül elfogadtuk.  

Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter éves 
meghallgatása 

Tisztelt Miniszter Úr! Akkor a miniszteri meghallgatásra kerül sor. Én 
azt kérném a miniszter úrtól, hogy szíveskedjék belátása szerinti 
hosszúságban - bár úgy gondolom, a miniszter úrnak, ahogy már előre jelezte, 
behatárolt az ideje, ennek a figyelembevételével is - egy rövid tájékoztatót 
tartani arról, hogy mi az, amiről közléseket kíván a bizottságnak tenni a 
miniszter úr. Parancsoljon, a miniszter úré a szó.  

Dr. Fazekas Sándor tájékoztatója 

DR. FAZEKAS SÁNDOR földművelésügyi miniszter: Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Szeretettel köszöntök mindenkit, köszöntöm a sajtó 
megjelent képviselőit, a szakértőket! Nagyon örülök annak, hogy erre a 
miniszteri meghallgatásra sor kerül, hiszen egy olyan esztendő van 
mögöttünk, illetve egy kitekintéssel akár az elmúlt három évre is célszerű 
visszanézni, tehát egy olyan időszak van mögöttünk, amely a magyar 
környezetvédelem, természetvédelem, környezetügy szempontjából, azt 
hiszem, mindenképpen jelentős. Komoly fejlődésről tudunk számot adni, az 
értékeinket meg tudtuk védeni, javult az életminőség, és ezért is sajnálom az, 
hogy mintha az ellenzék nem lenne túl nagy létszámban jelen a bizottsági 
munkában, az ellenzéki elnököt is hiányolom; lehet, hogy ez inkább egy költői 
fordulat, de ő általában itt szokott lenni ezeken a meghallgatásokon. 
Szerintem felháborító az, hogy az ellenzék ilyen szinten értékeli le a 
környezetügy, a természetvédelem fontosságát, hogy nem vesz részt egy ilyen 
napirendi pont megtárgyalásán. Azt mutatja ez, hogy számukra közömbös a 
környezet- és természetvédelem, hogy csak a szavak szintjén szoktak ezekben 
a vitákban részt venni, de tevőlegesen, komolyan sosem. Ez is egy tanulság, és 
bízom abban, hogy a szavazók, a választópolgárok majd levonják a kellő 
következtetéseket, amikor ennek eljön az ideje. Én ebben a ciklusban a 
Mezőgazdasági bizottságban, ha jól számolom, tíz meghallgatáson vettem 
részt, ez volt a tizedik, itt erre még nem volt példa. Nem hagyhatom szó nélkül 
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azt, hogy az ellenzék közömbös az állampolgárokat érintő rendkívül fontos 
kérdésekben.  

Tisztelt Elnök Úr! Igyekszem röviden, tömören összegezni a 
beszámolót, és itt vannak a kollégáim is, akik a téma súlyának megfelelően 
részt vesznek az ülésen, és a jelenlétükkel is kifejezik azt, hogy a munka, amit 
végeznek, mennyire fontos, hiszen a környezetvédelem, a természetvédelem 
minden magyar embert érint, valamennyiünk számára fontos az, hogy milyen 
világban élünk, milyen az ország környezeti állapota, és hogy azokat a 
védendő értékeket meg tudjuk-e tartani, amelyeket akár a természetben, akár 
az emberi közreműködés eredményeként kiemelten fontosnak tartunk. 

Ha visszatekintünk a 2014 óta eltelt időszakra, akkor elmondhatjuk azt, 
hogy a magyar állam több forrást, nagyobb pénzügyi eszközöket fordít 
környezetvédelemre, természetvédelemre, mint korábban bármikor, több 
védett területünk van, és stabil az intézményi háttér is, akár a minisztériumot, 
akár a háttérintézményeket, nemzeti parkokat nézzük, bármely részén vannak 
is a magyar államszervezetnek, a kormányhivatalban vagy a tárcához 
közvetlenül hozzárendelve, ezek az intézmények átlátható viszonyok között és 
hatékonyan ellátják a feladatokat.  

Az elmúlt időszak talán legfontosabb része számomra a 
természetvédelemben végzett munka, hiszen miközben átjárhatóak lettek az 
erdők, látogathatók lettek a védett területek közül azok, amelyek erre a célra 
alkalmasak, turisták milliói járják az országot, ezt sikerült úgy elérni, hogy 
korszerű körülmények között, látogatóközpontok, jelzett turistautak, 
lovaglóútvonalak, kerékpárutak fogadják őket, a valódi értékeinket is be 
tudjuk mutatni, és meg is tudjuk védeni azokat. Ezért több olyan program volt 
az elmúlt években, amelyekre ki szeretnék térni.  

Talán egy szerényebb, kevésbé látványos, de fontos munkánk a 
természetvédelmi területek hálózatának a bővítése. 79 új országos jelentőségű 
védett természeti terület jött létre az elmúlt hét évben, 12 természetvédelmi 
terület van ezek között. Itt a Körös-éritől kezdve a dunaszentgyörgyi láperdőn 
át a pirtói homokbuckáson keresztül a Tamariska-dombig, a Maconkai-rétig 
sorolhatjuk a példákat. A kaptárkövek egy külön, hungarikum kategóriába 
tartozó védett érték, amely szerintem a világon is egyedülálló. Az 
ökoturisztikai létesítményeinknek köszönhető az, hogy most 349 ilyen 
objektum mintegy egymillió-hatszázezer látogatót fogad, tehát akit 
regisztráltunk, aki jegyet vett, aki valamilyen formában megfordult ezekben az 
objektumokban. Ez azért is fontos, mert a természetet, a környezetet csak 
akkor tudjuk védeni, hogyha az emberek tisztában vannak azokkal az 
értékekkel, amelyeket ezek hordoznak, és a különböző felvilágosító, 
népszerűsítő kampányok mellett szerintem ez, hogy közvetlenül a tájban meg 
lehet ismerkedni a kincseinkkel, rendkívül fontos. 

Talán egy számot mondanék még itt - a génmegőrzési tevékenység 
kiemelten jelentkezik-: az őshonos állatállományok nagyságát növeltük, 2017-
re meghaladtuk a 14 ezres egyedszámot, ami 45 százalék feletti növekedés. És 
olyan új, bevont fajtáknál, mint a Furiso-North star, a kárpáti borzderes 
szarvasmarha, a magyar merinó juhfajta, tenyésztési, illetve génmegőrzési 
munka is folyik, ami nyilván amellett van, ami a gazdáknál, más 
létesítményeknél, intézményeknél zajlik, történik, de mégis a nemzeti 
parkoknak a nagyobb szerepvállalását mutatja. Más példákat is mondhatnék, 
de szerintem ez a magyarsághoz egy olyan közel álló, fontos érték, hogy 
kiemelve rámutathat ennek a munkának a súlyára, Európában nálunk van a 
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legtöbb őshonos állatfajta, ezért is kell ezt a kincset fokozottan védenünk, sőt 
gyarapítanunk is.  

Mintegy 79 ezer hektáron javult az élőhelyek állapota az elmúlt 
időszakban, és a 2015-ben indult KEHOP- és VEKOP-programok további 
százezer hektárt jelentenek. Itt 37 milliárd forint áll rendelkezésre, ennek a 
felhasználása gyakorlatilag már megkezdődött, a GINOP-ban további 
4 milliárd forint, tehát összesen mintegy 42 milliárd forint az, ami a 
környezet-, természetvédelmi beruházásokra kerül felhasználásra. Ez a 
magyar környezetvédelem történetében egyedülállóan nagy összeg. Azért, 
hogy a keretek meglegyenek, tájstratégiát alkottunk. A kormány elfogadta a 
2017-2026 közötti időszakra vonatkozó elképzeléseket, és így a munka 
konkrét keretei is rendelkezésre állnak.  

Talán még visszatérve az előző, általam ismertetett részhez, az operatív 
program keretébe tartozik, de környezet-, természetvédelmi szempontból 
kiemelendő az, hogy látogatóközpontokat építünk, nagy létesítményeket, ahol 
több ezer kiránduló is meg tud ismerkedni egy-egy adott táj 
különlegességeivel, úgy, hogy közben nem a védett területet vesszük igénybe. 
Így megépül a Dunakanyar Látogatóközpont Dömösön, a Kis-Balaton 
Látogatóközpont Keszthely-Fenékpusztán és a Szeleta Park Látogatóközpont 
Miskolcon, ez további százezer új látogatót jelent, illetve százezer olyan 
látogatót, aki kimegy a természetbe, de már értő módon megy ki; lehet, hogy 
eddig is járta a nemzeti parkokat, a turistaútvonalakat, de most már jobban 
tud majd vigyázni azokra a különlegességekre, amelyek a nemzeti kincseinket 
jelentik.  

Egy másik területet is szeretnék érinteni, ez a genetikai örökség, a 
természetvédelem, a környezetvédelem, a mezőgazdaság vonatkozásában, ez a 
GMO-mentesség. Az elmúlt évben is aktívak voltunk a GMO-ra vonatkozó 
jogszabályok alkotásában az EU szintjén is, idehaza egy védjegy, 
élelmiszervédjegy szabadalmi hivatali, szellemi tulajdoni hivatali 
engedélyezése folyamatban van. Az élelmiszer-minőséget is biztosító 
eljárásokat is folytattuk, most nem volt olyan ültetvény vagy olyan növényi 
kultúra, ahol be kellett volna avatkozni, hogy GMO-szennyezett kukoricát 
semmisítsünk meg például, mint egy pár évvel ezelőtt. Ez azért is nagyon 
fontos, mert akkor tudunk jó környezeti állapotokat garantálni, hogyha a 
GMO-tól mentesen tartjuk az országot. 14 európai állam csatlakozott az Unión 
belül a Szövetség a GMO-mentes Európáért kezdeményezéshez, de az Unión 
kívüli államok is érdeklődést mutatnak iránta. Ez azért is lényeges, mert 
Oroszország is köztük van, illetve nyugat-balkáni államok is ebbe a filozófiába 
illeszkednek.  

Megoldjuk a környezet- és természetvédelmi LIFE-pályázatok 
önerejének a támogatását, és természetvédelmi, környezetvédelmi 
kutatásokra is mintegy 1 milliárd forint forráskerettel rendelkezünk. A 
tudományos munka tehát összhangban van a környezet- és természetvédelmi 
törekvéseinkkel.  

Van egy komoly előrelépés az idegenhonos, inváziós fajok 
betelepítésével, behurcolásával kapcsolatos küzdelemben. Itt az Országgyűlés 
elfogadta azt a jogszabálycsomagot ebben az évben, amely hat ágazati törvényt 
módosított a jogharmonizációs összefüggésben, jelentős létszámbővítés 
történt a hatósági feladatot ellátó kormányhivataloknál, ez 78 főt jelent. Meg 
kell védenünk tehát a környezetet, az embereket gyakran az egészségre káros 
inváziós fajoktól, és ezért tevőleges munka kell.  
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Az elmúlt időszakban természetvédelmi kártalanításokra, 
adatgyűjtésre, kezelésre 550 millió forintot fordítottunk, és a kormány elé fog 
kerülni az állami génmegőrzésről, az állami génmegőrző intézmények 
fejlesztéséről szóló előterjesztésünk is, amelyben egy fontos elem, hogy már a 
növényi génmegőrzésre egy duplikátum tárolónk van, itt egy párhuzamos 
állattartótelep, egy génbank létesítése fontos feladatunk lesz az elkövetkező 
években.  

Valamennyiünk egészségét érinti a kisméretűszállópor-csökkentési 
intézkedési program, itt 700 milliárd forint az, ami más tárcáknál 
megtalálható a közlekedési állapotoknak a javítására. Hasonlóan lényeges a 
„Fűts okosan!” kampány, amely a tárcának a saját kezdeményezése; ezt 
folytattuk 2017-ben is, és a célunk az, hogy a lakosság minél szélesebb rétegeit 
elérjük.  

A zajvédelem területén elfogadta a kormány az egyes stratégiai 
zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek vonatkozására szóló 
előterjesztésünket, forrást biztosítunk a költségvetésből, 600 millió forintot a 
zajtérképek pótlására. A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. fog ebben a 
munkában majd részt venni.  

Tisztelt Bizottság! A Paks II. beruházás környezeti hatásvizsgálati 
eljárásáról azt nyilatkozta az ENSZ Espooi Egyezmény Titkársága, hogy 
követendő példa, jó gyakorlatnak minősítette. Ebben a nagyon fontos 
kérdésben a környezetvédelmi eljárás valamennyi előírásnak a betartásával 
zajlott, illetve zajlik.  

Az elkövetkező időszakra nézve is van jó néhány szakmai feladatunk. A 
biológiai sokféleség megőrzésének 2015-2020 közötti időszakra szóló nemzeti 
stratégiáját kell majd félidős értékelésnek alávetnünk, és feladatunk a 
természetvédelmi információs rendszer működtetése és továbbfejlesztése is. 
Azt hiszem, mindegyik bőven ad majd munkát.  

Most zajlik az OECD környezetpolitikai teljesítményvizsgálatának 
harmadik ciklusa, itt a magyarországi környezetpolitika vizsgálata kerül majd 
mérlegelésre. Folyamatban van a 2015-2020 közötti időszakra szóló IV. 
Nemzeti Környezetvédelmi Program első összefoglaló jelentésének az 
elkészítése is.  

A hulladékgazdálkodásnál én talán azt emelném ki, hogy több 
átszervezés volt ezen a területen, látszik az, hogy a hulladékra vonatkozó 
joganyag kiállta az idők próbáját. Nyilván egy folyamatos kiegészítésre, 
módosításra szorul, de az elmúlt években az a keretrendszer, amit az 
Országgyűlés, illetve a kormány meghatározott, bizonyította a 
működőképességét, és a finanszírozási háttér is megbízható és adott.  

Ezek tehát azok a főbb területek, amelyekre ki akartam térni. Nyilván 
vannak még olyanok, amelyek megérdemlik azt, hogy számot adjunk róla, de 
hogyha van kérdés, hozzászólás, akkor azt annak a keretében válaszok 
formájában is meg tudjuk tenni. Köszönöm szépen, elnök úr.  

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr. Kérdezem a bizottság tagjait, 
van-e valakinek kérdése, észrevétele. (Jelzésre:) Igen, Bartos Mónika! 

 
BARTOS MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr, 

a miniszter úrnak pedig a nagyon kimerítő beszámolót. A fenntarthatóságról 
azt szoktuk mondani, hogy három pillére van: gazdasági, szociális és 
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környezetvédelmi pillére, tehát nagyon sok minden tartozik a fenntarthatóság 
témakörébe, mondhatni minden, és a földművelésügyi tárca is az emberek 
jólétét szolgálja, hiszen azt a területet felügyeli, amely az élelmiszer-termelés 
egyrészt, ami hozzákapcsolódik az egészségmegőrzéshez.  

Ahogy a miniszter úr említette, nagyon sok környezetvédelmi törekvése 
van a tárcának, hogy hogyan lehetne akár a levegőminőséget is erősíteni, és 
ebben egyre több eredményt elérni. De én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy 
ezeket az eredményeket - amiket csak részben említettem, hiszen egy nagyon 
széles körről van szó - elérjük, ahhoz egy tudatos társadalomra van szükség, és 
nagyon jó látni azt, hogy a minisztérium ezt is célul tűzte ki, hogy az 
embereket bevonja, megszólítsa, akár a „Fűts okosan!” kampányra gondolok, 
akár a „TeSzedd!”-mozgalomra, hogy mégis a magunkénak érezzük azt a 
környezetet, amelyben élünk.  

Azt gondolom, hogy a társadalom megerősítésének a másik eszköze, 
ami szintén a miniszter úr alatt szerveződik, aminek a vezetője, az a 
Hungarikum Bizottság. Arra szeretnék rákérdezni, hogy hogyan érzi a 
miniszter úr, ez a kezdeményezés - azt látom, hogy virágzik és sikeres, de 
néhány év eltelt már azóta, hogy a bizottság elkezdte a munkáját, de hogyan 
látja a miniszter úr, ez a kezdeményezés - mennyire váltotta be a reményeket, 
mennyiben hiányosak esetleg még az értéktárak, van-e olyan terület, akár az 
országnak valamelyik területe, ahol kevésbé aktívak az emberek, tudunk-e 
nekik valamilyen ösztönzőt adni, hogy ebben részt vegyenek. Köszönöm 
szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e további kérdés. 

(Senki nem jelentkezik.) Úgy látom, hogy nincs. A miniszter urat kérném a 
válasz megadására.  

Dr. Fazekas Sándor válaszai, reflexiói 

DR. FAZEKAS SÁNDOR földművelésügyi miniszter: Köszönöm. 
Köszönöm a kérdést. Szerintem a felvetés nagyon hasznos, hiszen a 
hungarikumok valamennyiünk számára különleges értéket jelentenek, a 
magyar életérzés elképzelhetetlen a magyarság csúcsteljesítményei, a 
hungarikumok nélkül. Szerintem az elmúlt néhány évnek az a legfontosabb 
tanulsága, hogy egy új értékvédő mozgalom és egy új értékvédő, értéket 
megbecsülő szemlélet az, amely erőt kapott, biztatást kapott a 
hungarikumtörvényen keresztül és a Hungarikum Bizottságnak a munkáján 
keresztül is, hiszen más megvilágításba kerültek ezek az értékek a 
korábbiakhoz képest, mert törvény garantálja azt a védelmet és azt az 
egységes szerkezetet, amelyben az értékpiramis benne foglaltatik. Itt nyilván a 
hungarikumok a piramisnak a csúcsán vannak, tehát közismertek, a világ 
bármely részén élő magyarok számára értéket jelentenek, és olyan üzenetet is 
hordoznak, amit továbbítani tudnak más magyarok vagy külföldiek számára, 
egy tokaji aszú, egy Pick szalámi, egy Széchenyi-életmű, a legkülönbözőbb 
értékek, Puskás Ferencnek az életműve mind-mind más kategória ugyan, de 
egyben közösek: csúcsteljesítmények.  

De több szint van az értékpiramisban, amely magában hordozza a 
hungarikumoknak a körét, a nemzeti értékeket, az értéktárba, települési, 
megyei vagy ágazati értéktárba foglalt különleges dolgokat, és 19 megyei 
értéktár és mintegy ezer települési értéktár jött eddig létre, több mint 1500 
megyei értéket és közel 7 ezer települési értéket tartunk nyilván. Tehát amíg a 
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hungarikumok között - ahol jelenleg 67 érték van - elkezdjük elérni azt, ami 
tényleg a csúcsteljesítményi kört jól kifejezi, az értéktárakban még rengeteg 
tartalék van. Tehát hogyha a kérdésnek ezt az oldalát akarom megválaszolni, 
akkor sikeresek vagyunk, de még sok feladat van előttünk, mert szerintem ez 
mindenképpen siker, de van még jó néhány ezer település, ahol lehetne ilyen 
bizottság, és biztos vannak értékek is, és jó néhány ágazatban is vannak 
tartalékaink.  

De hogyha megnézzük azt, hogy mit gyűjtöttek össze, akkor feltárul 
előttünk a magyarság alkotásainak a csodálatos tárháza, tehát olyan elfeledett 
értékek vagy kevésbé közismert értékek bukkantak fel, kerültek be kötetekbe, 
vesznek részt termékbemutatókon vagy kulturális vagy művészeti 
rendezvényeken - hiszen a hungarikumok a legkülönbözőbb kategóriákba 
sorolhatók -, amit szerintem kevesen gondoltak. Pár év alatt ez várakozáson 
felüli siker, és az, hogy most jó néhány egyesület, hungarikumklub, az értékek 
őrzését magáénak érző ember dolgozik ezen a területen, az szerintem 
önmagában egy nagyon nagy előny. 

Tehát az ember ettől csak lelkesebb lehet, és mindig újabb és újabb 
ötletei lehetnek ebben az építkező folyamatban arra, hogy hogyan tovább. Én 
ezt egy nagyon nagy teljesítménynek tartom, és a nemzet lelki egészsége, 
identitása szempontjából, abból, hogy egy komoly értékrenddel 
rendelkezzünk, és el tudjunk igazodni ebben a mai modern világban, a 
hungarikumok, a helyi és a megyei értékek is szerintem egy olyan támpontot 
jelentenek, amelyre bizton lehet támaszkodni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr. Megkérdezem, további kérdés 

van-e. (Nincs jelzés.) Nincs további kérdés. Mielőtt miniszter úrtól 
elköszönnénk, csak hogy a jegyzőkönyv kedvéért is megörökítésre kerüljön: 
magam is kifejezem abbéli nagyfokú elégedetlenségemet, hogy az ellenzék 
nem vett részt a mai ülésen. Le szeretném szögezni, hogy történelmi tény, 
hogy az obstrukció a világon soha semmilyen eredményt eddig még nem 
eredményezett. Ebből következik, hogy ez a mai obstrukció is meggyőződésem 
szerint bizony, nem vezet jóra, és nem vezethet sikerre. Ennyi privatizálást 
talán én is megengedhetek magamnak. Köszönjük szépen a beszámolót, 
miniszter úr, és akkor áttérünk a második napirendi pontra. 

 
DR. FAZEKAS SÁNDOR földművelésügyi miniszter: Köszönöm szépen. 

Szeretném megköszönni a lehetőséget a beszámolóra. Szeretném 
megköszönni az együttmunkálkodást azoknak a képviselőknek is, akik esetleg 
most nincsenek itt, de legfőképpen azoknak, akik jelen vannak, hiszen az 
elmúlt években a tárca és a bizottság közötti együttműködés aktív volt, 
segítette a munkánkat, és igyekszünk mi is segíteni természetesen a bizottság 
munkáját a jövőben is. Köszönöm szépen. (Dr. Fazekas Sándor és 
munkatársai távoznak az ülésteremből.) 



 11

Az agrárium versenyképességének javítása érdekében egyes 
törvények módosításáról szóló T/18099. számú törvényjavaslat  
(Győrffy Balázs, Font Sándor és Jakab István (Fidesz) képviselők 
önálló indítványa) (Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 
32. § (2) bekezdése alapján) 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Most áttérünk a második napirendi 
pontunkra. A távol lévő bizottsági elnökünk, Sallai R. Benedek úr tett 
javaslatot arra, hogy a bizottság kapcsolódjon az agrárium 
versenyképességének javítása érdekében egyes törvények módosításáról szóló 
T/18099. számú törvényjavaslat részletes vitájához, a teljes 
törvényjavaslathoz. 

Megkérdezem, van-e valakinek ezzel kapcsolatban észrevétele. (Nincs 
jelzés.) Ha ilyen észrevétel nincs, kérem, hogy döntsünk a csatlakozásról. Aki 
támogatja, az most szíveskedjen szavazni! (Szavazás.) 

Tisztelt Bizottság! Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal a bizottság 
egyhangúlag támogatta a kapcsolódást. 

Egyebek 

Az egyebek napirendi pont következik. Megkérdezem, van-e az egyebek 
napirendi pontban valamilyen javaslat a bizottság tagjai részéről. (Nincs 
jelzés.)  

Az ülés berekesztése 

Ha ilyen nincs, akkor megköszönöm a jelenlétet, és bezárom az ülést. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 34 perc)  
 
 

  

Dr. Turi-Kovács Béla 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese és Pavlánszky Éva 
 
 


