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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 11 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, a munkánkat 
segítő tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik 
bizottságunk nyílt ülését! A napirendtervezetet a bizottság tagjai a szokásos 
módon megkapták, kilenc, az egyebekkel együtt tíz napirendi pontot 
javasolunk ma megtárgyalni. Kérdezem, hogy kérdés, észrevétel van-e a 
napirendi pontok sorrendjéhez, esetleg kiegészítés, javaslat van-e. (Senki nem 
jelentkezik.) Amennyiben nincsen, akkor arról szavazunk, hogy ez így 
elfogadható-e. Aki egyetért a napirendjavaslattal, az ezt kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Egyhangú. Ezek szerint fogunk haladni.  

Az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló T/3788. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita) (Kijelölt bizottság) 

Első napirendi pontként az állami földvagyon kezelésével összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitáját fogjuk 
lefolytatni. Köszöntöm Bitay Márton államtitkár urat és segítő kollégáit! A 
házszabályi előírás szerint a részletes vitánál először tisztázni kell, hogy a 
benyújtott törvényjavaslat megfelel-e a Házszabály minden előírt pontjának, 
ezért ezzel a kérdéssel kell kezdenem. Kérdezem, hogy van-e valaki, aki ehhez 
a szakaszhoz, a formai, alaki kérdéskörhöz hozzá szeretne szólni. (Senki nem 
jelentkezik.) Nem látok ilyet. Akkor erről szavazunk. Ki az, aki egyetért azzal, 
hogy a benyújtott indítvány megfelel a Házszabály formai követelményeinek, 
a 44. § (1) bekezdésének. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze ezt! 
(Szavazás.) Egyhangú, elfogadtuk.  

Itt nyitom meg a részletes vita következő szakaszát, amelyben az 
érdemi indítványokról fogunk dönteni, a hozzánk benyújtott indítványokról. 
Keresem ehhez a háttéranyagot. Javaslatot teszek arra, hogy a háttéranyag 
mindegyik módosító indítványát tárgyaljuk meg, mint kijelölt bizottság ne 
hagyjunk ki olyan indítványt, amelyet esetleg nem hozzánk címeztek a 
képviselők, de a háttéranyagban mégis megtalálható, tehát mindegyik 
benyújtott módosító indítványt előterjesztem vitára. Aki ezzel egyetért, ez ezt 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Az ellenzék nem akar mindegyik benyújtott 
indítványról vitatkozni, mi igen. (Derültség.) Tehát a háttéranyagban 
található mindegyik indítványról vitázni fogunk. Ezen sorrend szerint fogunk 
haladni, amit a háttéranyagban találunk.  

Az 1. pontban Ikotity István és Sallai R. Benedek indítványa szerepel. 
Megkérdezem az államtitkár urat, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot fog-e 
képviselni – csak a jegyzőkönyv kedvéért.  

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Tárcaálláspontot. 
 
ELNÖK: Tárcaálláspont lesz végig, ha véletlenül eltévesztem, akkor is 

tárcaálláspont lesz. 
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DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 
Minisztérium): Igen. 

 
ELNÖK: Kérdezem a tárca véleményét az 1. pontról. 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatják. Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen, 

Magyar Zoltán alelnök úrnak adok szót. 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, 

elnök úr. Egy rövid indokolást szeretnék kérni, illetve információt arról, hogy 
más bizottságnál mi történt ezzel a módosítóval, járt-e máshol esetleg, és ott 
milyen visszahangzott váltott ki? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Elnézést, meg kell jegyeznem még, hogy ez az indítvány 

kapcsolódik az 5. és a 10. indítványhoz. A tárca képviselőjének adok szót.  
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Alapvetően ellentétes az előterjesztéssel, a 
kormányállásponttal, ezért nem támogatjuk. A más bizottságokkal 
kapcsolatos kérdést, gondolom, az elnök úrnak címezte. 

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Gondolom, ott 

voltak.  
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Rendben, csak most nekem be kell számolnom a más 
bizottságban történtekről, vagy…? 

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Csak érdeklődtem. 
 
ELNÖK: Nem kell, nincs ilyen kötelezettsége.  
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Más bizottságnál heves viták zajlottak, de pont erről a 
módosítóról annyira nem volt heves. 

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) 

Nincs. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Négy. Ki az, aki nem 
támogatja az indítványt? (Szavazás.) Az összes többi, hét.  

A 2. sorszámú indítvány Bencsik János képviselőtársunk javaslata. Mi a 
tárca álláspontja? 

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Szöges ellentéte a tárca álláspontjának, ezért nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Ez az indítvány kapcsolódik a 3., a 4., a 6., a 7., a 8., a 9. és a 

11. javaslathoz.  
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HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: Elnök 
úr! 

 
ELNÖK: Igen! 
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: Elnézést, 

elnök úr, csak egy eljárási kérdésem lenne. Az, hogy ezekről az indítványokról 
most szavazunk, az másodpercekkel ezelőtt derült ki, eredetileg a 
Mezőgazdasági bizottsághoz benyújtott egy darab módosító indítványról 
kellett volna tárgyalnunk és szavaznunk. Én nem tudom, hogy 
képviselőtársaim biztos hogy elolvasták-e, hogy miről szavaznak, merthogy 
maga a vita is igen sutára sikeredett, az államtitkár úr annyit mondott, hogy 
szöges ellentétben van a tárca előterjesztésével. Esetleg nem kellene a 
képviselőknek elolvasniuk, mielőtt szavaznak róla, hogy miről fogunk 
szavazni? 

 
ELNÖK: Ezek szerint az ellenzék nem olvasta el, ha jól értem, a 

kormányoldal elolvasta.  
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: Ühüm. 

(Derültség.)  
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Az alelnök úrnak, Magyar Zoltánnak adok szót. 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Csak arra szeretnék javaslatot tenni, hogy a kormánypárti képviselők is 
gondolják át, hiszen egy kormánypárti előterjesztésről van szó, amit más 
bizottság, úgy tudom, támogatott is. Így csak arra biztatnám a tisztelt 
bizottság tagjait, hogy mérlegeljék a Fenntartható fejlődés bizottságában 
elhangzott érveket, és támogassák a saját képviselőjük javaslatát.  

 
ELNÖK: Kérünk érveket a támogatáshoz. Megjegyzem, hogy tíz napja 

ezzel a kérdéssel foglalkozik a Fidesz- és KDNP-frakció kabinetje, és nem 
árulok el titkot, hogy a Magyar Természetvédelmi Szövetséggel és további 
társszervekkel, a WWF Magyarországgal, a Magyar Madártani Egyesülettel és 
Szabó Marcell zöldombudsman úrral ma 9 és 10 óra között is tárgyalásokat 
folytattunk kizárólag erről az indítványról, pontosabban nem erről az 
indítványról, hanem a jelenleg tárgyalt törvényjavaslatnak a 
következményeiről, azokról a vélt aggályokról, amelyeket a természetvédők, 
illetve az ellenzéki pártok egyes képviselői megjegyeztek. A konzultáció éppen 
arról szólt a múlt héten is mintegy egy óra hosszában, amit én folytattam le a 
tárca illetékeseivel, és most egy kibővített körben is, hogy azok az aggályok, 
amelyek a parlamenti ülésen elhangzottak, illetve amely álláspontok a sajtó 
előtt megjelentek, azok megalapozottak-e, vagy félreértésen alapulnak, esetleg 
a törvényi szakaszok el nem olvasásán vagy az ott elolvasottak 
félreértelmezésén alapulnak. Ezért kérnék szépen esetleges érvelést. Ne arra 
utaljunk, hogy tegnap mi történt a Fenntartható Fejlődés bizottságában, mert 
mi azon az ülésen nem vettünk részt. A végeredményt természetesen tudjuk, 
de az nem elégséges érvelés, hogy egy kormánypárti képviselő nyújtotta be, és 
támogatva volt, ezért a mi bizottságunk is gondolja meg, hogy támogatja-e.  
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MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Elnök úr, nem 
gondoltam, hogy le kell folytatnunk újra azt a vitát, ami a parlamentben 
megtörtént, az általános vitát, de ha gondolja, akkor… 

 
ELNÖK: Ezt a napirendi pontot márpedig úgy hívják, hogy részletes 

vita, és ennek elég fontos szerepe van a parlament jelenlegi törvényalkotási 
rendjében. 

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Így van, csak az 

érvek nem változtak, tehát úgy gondoljuk, hogy ezek a módosítások 
mindenképpen javítanának a jogszabályon, és a civil szervezeteknek és a 
környezetvédőknek az aggályait megoldanák. Elkezdhetjük a vitát elölről, csak 
nem hiszem, hogy van értelme. Én örülök, hogy van olyan kormánypárti 
képviselő meg olyan bizottság, amely felfogta azt, hogy mik ezzel a 
törvényjavaslattal a problémák, és próbálta orvosolni azokat.  

 
ELNÖK: Most sem hallottam konkrét érvet amellett, hogy miért 

kellene… Azért izgat ez a kérdés, mert a civil szervezetekkel és az ombudsman 
úrral lefolytatott, előbb említett beszélgetés engem – lehet, hogy helytelenül, 
de – arról győzött meg, hogy jó néhány felvetés, mondjuk a felvetéseknek a 
80 százaléka félreértésen vagy a törvényi szakaszok nem teljes ismeretén 
alapult.  

(Jelzésre:) Harangozó Gábor alelnök úr, jelentkeztél?  
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: Kicsit 

elbizonytalanodtam, hogy érdemes-e ezt a vitát újra lefolytatni, de igazából 
amellett sem hallottunk érveket, hogy miért kellene ezt a törvényt elfogadni, 
tehát hogy mi értelme van az NFA-hoz áttelepíteni a földhasználatot – 
gyakorlatilag ez a legnagyobb kérdés. Arról vannak természetesen szakmai 
körökben pletykák, hogy a dolog lényege az, hogy könnyebben lehessen ismét 
fideszes haveroknak átjátszani földeket, ezen kívül más indok a bűvös 
egységesíteni kellene a földhasználat kezelését indokon kívül nem hangzott el, 
és természetesen rengeteg érv hangzott el – amit nem tudom, hogy van-e 
értelme ismét megismételni – arra, hogy miért nem jó ez a törvényjavaslat 
azon kívül persze, hogy munkahelyeket szüntet meg, hogy az 
igazgatóságoknak a működését lehetetleníti el, szóval alkotmányos aggályok 
vannak a törvénnyel kapcsolatban. Ahogy az elnök úr most elmondta, 
ráadásul ezek szerint még a mai nap folyamán is érdemi egyeztetések lesznek 
az ombudsmani hivatallal, mi meg itt döntsünk róla, hogy… 

 
ELNÖK: Nem, az megvolt! 
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: Már az 

érdemi egyeztetés? 
 
ELNÖK: Igen.  
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: Szóval… 
 
ELNÖK: Értem.  
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HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: Úgy 
látom, hogy nem nagyon van értelme ezt a vitát újból lefolytatni, ezért nem 
kezdenék bele a részletes érvelésbe, mert önök láthatóan eldöntötték már, 
hogy ezt meg fogják szavazni. Csak annyit tudunk rögzíteni, hogy ez továbbra 
is érthetetlen számunkra, és nem találtunk rá más indokot, mint amit az előbb 
elmondtam. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Azt a politikai megjegyzést természetesen visszautasítom, ami, 

alelnök úr, az érvelésedben volt, hogy azért kell, hogy a fideszes haveroknak 
újra könnyebben lehessen földet juttatni. Ezt nevezhetném provokációnak is, 
ez a mi bizottságunk vitakultúrájába nem nagyon szokott beletartozni. Ennél 
sokkal enyhébben, de mégis politikai felületre hadd vezessen vissza a változás 
lényegét, miszerint 2010-11-ben, amikor újra az állam földterületek egységes 
szabályozását tűztük napirendre, először egy kis problémával találkoztunk, 
azzal, hogy olyan nyilvántartást örököltünk meg a nyolcéves szocialista 
kormányzás után, hogy az elődszervezet nem tudta megmondani, hogy 
mennyi a magyar állam tulajdonában lévő földterület – tetszik érteni, alelnök 
úr? Ilyen állapotok uralkodtak 2010-ben. Másfél éves munkába került, míg az 
erre kijelölt államigazgatási szerv, a Nemzeti Földalap ezt végre rendezni 
tudta, és odavitte a kormányhoz, hogy tisztelt állam, kormány, kormányfő, 
ennyi, véleményünk szerint ennyi a magyar állam tulajdona. A következő 
kérdés az volt, hogy: és ez hol van? Na, ez még egy egészen izgalmas kérdés 
volt, mert szanaszét. (Harangozó Gábor István: Támogattuk is ezt.) Tehát a 
HM-től kezdve az MNV Zrt.-t keresztül nemzeti parkoknál, és hadd ne 
soroljam, mire újra össze lett szedve, hogy ennyi helyen van vagyonkezelői jog 
és minden jogosultság nemzeti, állami tulajdonban lévő földek esetében. 
(Győrffy Balázs megérkezik az ülésre.) Erre jött a következő kérdés, hogy: na, 
de erre akkor hogyan lehet egységes szabályrendszert kialakítani? És kiderült, 
hogy nem lehet, ami a Nemzeti Földalap egyértelmű kezelésében volt, azokra 
lehetett, de a többire nem. Eltelt három év – 2012-ről beszélek –, amikor 
elindult az a gondolkodás, és véget ért, hogy kikerülhetetlen az egységes 
vagyonkezelői szabályozás az állami tulajdonú földek esetében.  

Ez a törvény mondja ezt most ki, mert ha komolyan gondoljuk, hogy az 
állami földdel való gazdálkodás egy felelősségteljes dolog, akkor egységes 
szabályozás nélkül ezt nem lehet megtenni. Ezért az a megjegyzett érvelés 
felszínes egyébként, hogy például a működés ellehetetlenítését okozza – 
bizonyára a nemzeti parkokra gondolt, gondoltál, képviselő úr (Harangozó 
Gábor István: Így van!) –, mert ez a szabályozás vonatkozni fog, mint 
mondtam, a HM-re is meg az MNV Zrt.-re is, tehát mindenkire, hogy az NFA 
lesz a felkent államigazgatási szerv, amely a vagyonkezelési jogot ezek után 
birtokolni fogja, és akkor ez mindegyiknél elmondható lenne, de nem igaz. 
Épp arra voltam kíváncsi, hogy rá tudnak-e mutatni az ellenzéki képviselők, 
hogy a beterjesztett jogszabály melyik szakaszától félnek, hogy ha ez így 
marad, kérem szépen, akkor itt tönkretesszük a HM-et, az MNV Zrt.-t meg a 
nemzeti parkokat, kíváncsi lettem volna, hogy mit mondanak. Láthatólag 
felületes az az ismeretük, amiből ezt a vélelmet megfogalmazzák, mert éppen 
ez a törvény gondoskodik arról is, hogy a vagyongazdálkodást hogyan kell 
kötelezően biztosítania az NFA-nak, hogyan kell a bérelt földek után járó 
bevételt visszaadni, hogyan maradnak meg – tisztázzuk! – a természetvédelmi 
jogosultságok, a természetvédelmi törvény, az a felhatalmazás, amit jelenleg is 
szakmai alapon a nemzeti parkok végeznek, a kijelölés, a pufferzónák, a védett 
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övezetek, az erre vonatkozó törvényi szakasz nem módosul, tehát ez a 
jogosultság továbbra is a nemzeti parkoknál marad. Amikor tehát a 
természetvédelemért aggódunk, akkor az önök olvasatában, egyelőre úgy 
látom, a földterületekért aggódunk, hiszen azok a jogosítványok, amelyek – 
hála istennek! – jól meg vannak fogalmazva, és amelyeket a nemzeti parkok 
ezt helyesen használják fel, ami a jogosultságokat illeti a természetvédelem 
területén, azok továbbra is fennmaradnak.  

Ezért szerettem volna hallani az ellenzék részéről, hogy melyik az a 
pont, amelyről azt gondolják, hogy ez így most nem jó, és szerettem volna 
hallani, mert a tíznapos, a parlamenti vita, majd pedig a konzultációs vita 
kapcsán egyre több információ áll rendelkezésemre – és az államtitkárság 
bizonyára ezért kérte, hogy az államtitkár úr személyes jelenlétével tartsuk 
meg ezt a napirendi pontot –, mert amely aggályokat először a parlamentben 
hallottam, utána a média világában, az írott és elektronikus média világában 
hallottam, azokról kiderült az egyeztetés után, hogy nem, ott egy félreértés 
van, nem tetszett érteni, egyébként egy másik szakasz pont azért van beírva, 
hogy ez az aggály se legyen fellelhető a természetvédelemért aggódók körében. 
Ezért voltam egy kicsit provokatív, hogy érvelést szeretnék hallani, és én azt 
nem hallottam.  

További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.)  
Bencsik János indítványánál tartunk, amely, mint említettem, 

összefügg a 3., a 4., a 6., a 7., a 8., a 9. és a 11. javaslattal. Egyébként azt, hogy 
a bizottság mint első helyen kijelölt bizottság általában dönt, vagyis hogy a 
vitában szeretné a háttéranyag összes pontját megvitatni, nem először tesszük 
meg, mindannyiszor megtettem ezt a javaslatot, amikor első helyen kijelölt 
bizottság voltunk, és ezután is meg szeretném ezt tenni. Van-e további kérdés, 
észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs.  

A 2. indítvány, Bencsik János indítványa kapcsán kérdezem, hogy ki az, 
aki támogatja. (Szavazás.) Négy. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
Dankó Béla hogyan szavaz? (Dankó Béla: Tartózkodom.) Meg kellett 
kérdeznem, mert akkor hat nem és egy tartózkodó szavazat van akkor.  

Én most úgy látom – de kérem a titkárság segítségét –, hogy az 
összekapcsolódások miatt nincs további olyan indítvány, amelyről külön 
döntenünk kellene. (Közbeszólás: A 12-es?) Bocsánat, a 12-es van még, igen. 

A 12. indítvány Magyar Zoltán javaslata. A 12. indítványhoz érkeztünk. 
Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. (Derültség.)  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Gyanús, 

gyanús! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Nincs. (Derültség. – 

Farkas Sándor: Na, most kérdezzél!) 
 
ELNÖK: Miért? (Derültség. – Magyar Zoltán: Nem kérek indokolást. 

– Farkas Sándor Magyar Zoltánnak: Kérjél már indokolást! – Derültség.) 
Örülök, hogy oldódik a hangulat.  

Kérdés, észrevétel nincs, szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az 
indítványt? Aki igen, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Egyhangú.  
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Kiosztásra került a bizottságunk által benyújtani szándékozott 
módosítóindítvány-tervezet. Kérem szépen a T/3788. feliratú fejléc alatt 
található módosítóindítvány-tervezetet megkeresni, amely öt pontból áll. 
Kérdezem az államtitkárságot, hogy rendelkezésükre áll-e, tisztelt államtitkár 
úr, ez a tervezet… 

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: …, az öt pontból álló és a T/3788. számú indítványhoz tett 

javaslat, tehát igen. (Magyar Zoltán: Most bajban vagyok! – Derültség. – 
Farkas Sándor: A bizottság a magáévá is tette az indítványodat! – 
Derültség.) Megjegyzem, hogy Magyar Zoltán indítványa jó, annyira jó, hogy 
tényleg csak néhány, még megerősítő pontosítást kellett rajta elvégezni – 
tessék összehasonlítani! –, de önmagában a felvetés helyénvaló, csak 
pontosítani kellett avégett, hogy a tenni szándékozott indítvány mindenben 
teljesüljön, az 5. pontban ezt látjuk.  

Az államtitkárság tudná-e támogatni egy ilyen javaslat benyújtását? 
Csak kérdezem, hogy szakmailag ezt az indítványsort véleményezi-e.  

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Ha figyelmesen olvassuk végig – márpedig igyekeztünk –, 
akkor főként nyelvtani pontosítások vannak benne, ebből kifolyólag 
támogatjuk természetesen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel van-e arra vonatkozólag, 

hogy benyújtsuk-e a vitarészben? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk 
róla. Ki az, aki egyetért azzal, hogy benyújtsa a bizottságunk ezt az indítványt? 
Aki igen, ez ezt kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez kilenc igen, ha jól 
számolom. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Kettő nem. A bizottság úgy döntött, 
hogy benyújtjuk ezt az indítványt.  

Miután a bizottságunk módosító indítványt nyújtott be, ezért 
kérdezem, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot 
benyújtjuk-e, szintén egy formális döntésről van szó. Ehhez kíván-e valaki 
hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) Nem. Kérdezem, hogy a bizottság 
benyújtja-e a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot. Aki ezzel 
egyetért, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Igen, ezt benyújtjuk.  

A részletes vitát akkor lezárjuk-e ezzel, hiszen mindent elvégeztünk 
ennél a napirendi pontnál? Aki egyetért a lezárással, az szintén 
kézfelemeléssel jelezze ezt! (Szavazás.) Ez szintén többség, hét igen.  

A részletes vitát lezárom.  
Most a jelentés elfogadására kerül sor. Kérdezem, hogy a vitához 

kapcsolódó jelentést támogatja-e a bizottság, vagy ellenzi. Szavazzunk róla! Ki 
az, aki támogatja a jelentést? (Szavazás.) Ez hét igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Négy nem.  

Előadók állítása. Kérdezem, hogy a bizottság szándékozik-e többségi és 
kisebbségi véleményt előadót állítani. Azért kérdezem, mert ennek 
függvényében reagál a kormánytöbbség, a kormányzati többség. (Magyar 
Zoltán: Szintén, tehát ha nincs rá igény, akkor nem. – Harangozó Gábor 
István: Ha nem akarnak, és nincs erre igény, akkor nem.) Nincs ilyen igény, 
saját szándékunk nincs, de hogyha ellenvélemény hangzik el, akkor azt mi 
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opponáljuk, vagyis szeretnénk a saját álláspontunkat kifejteni. (Magyar 
Zoltán: Majd elmondjuk a vitában.) A bizottság nem szándékozik előadókat 
állítani, sem kisebbségi, sem többségi véleményt kifejtő előadót.  

Az 1. napirendi pont kapcsán mindent megtárgyaltunk, a napirendi 
pont tárgyalását lezárom. Az államtitkár úrnak és munkatársainak köszönöm 
az eddigi részvételt. (Dr. Bitay Márton Örs: Köszönöm. – A napirendi 
ponthoz érkezett vendégek távoznak.) 

Egyes ingatlan-nyilvántartással és földméréssel összefüggő 
törvények módosításáról szóló T/3786. számú 
törvényjavaslat (Részletes vita) (Kijelölt bizottság) 

Rátérünk a 2. napirendi pontra, ez pedig az egyes ingatlan-
nyilvántartással és földméréssel összefüggő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat. (Közbeszólás: Haladjunk!) Haladunk. A T/3786. számon 
benyújtott törvényjavaslat részletes vitájához érkeztünk. Formális 
kötelezettségemnek teszek eleget, az első vitaszakaszban a formalitás 
szabályainak való megfelelőséget nézzük meg, hogy a benyújtott indítvány 
mindenben megfelel-e a Házszabálynak. Kérdezem, hogy ebben a 
vitaszakaszban részt akar-e valaki venni. (Senki nem jelentkezik.) Sem a 
kormány, sem a képviselők nem jelezték ezt, ezért kérdezem, ki az, aki 
egyetért azzal, hogy a házszabályi rendelkezéseknek, a 44. § (1) bekezdésének 
mindenben megfelel a benyújtott javaslat. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Ez többség.  

Megnyitom a részletes vita következő vitaszakaszát. A háttéranyagban 
találjuk meg a benyújtott indítványokat, amelyek mindegyikének első helyen 
címzettje a bizottságunk, tehát automatikusan mindegyiket tárgyaljuk.  

Az 1. indítvány Ikotity István képviselőtársunk indítványa. A tárca 
álláspontját kérdezem, és azt, hogy mindegyiknél tárcaálláspontot kell-e majd 
kérdeznem. (Dr. Andréka Tamás bólogat.) A tárca álláspontját kérdezem.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Nem. Látom, itt van egy kis házszabályi aggály is van 

mellékelve. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 
Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Nincs ilyen, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 2. sorszámú javaslat Ikotity István indítványa. Mi a tárca álláspontja?  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Nincs ilyen, bizottságunk nem 
támogatja.  

A 3. indítvány szintén Ikotity István javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 
Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Nincs ilyen, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 4. indítvány Ikotity István javaslata… 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Bocsánat, ez a 4. és az 5. javaslat összefügg, és elnézést, ezt az 

előbb is be kellett volna jelentenem. A 3. indítvánnyal egyben a 4. és az 5. 
indítványról is döntöttünk, tehát nincs több indítvány, amelyről döntenünk 
kellene.  

Az asztalon minden képviselőtársam talál egy indítványsort, amelyet a 
bizottságunk szeretne benyújtani ehhez a törvényjavaslathoz. Tessenek 
megkeresni a T/3786. számmal jelzett indítványsort, a felső részen található 
ez a szám, az ehhez kapcsolódó indítványsort mindenki megtalálhatja. Ez egy 
nagyobb lélegzetvételű javaslat, kilenc pontból áll. Kérdezem a tárca 
képviselőjét, hogy a rendelkezésükre áll-e ez az indítványsor. (Dr. Andréka 
Tamás bólogat.) Igen. Ebben szintén találunk helyesírási, nyelvhelyességi 
hibákat javító, illetve érdemi indítványt vegyesen. A bizottság tagjait 
kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a beltartalmi részéhez. (Senki nem 
jelentkezik.) Nincsen. Akkor szavazunk róla. Ki az, aki egyetért azzal, hogy a 
bizottságunk nyújtsa be az imént jelzett indítványsort? Aki ezzel egyetért, az 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez hét igen. Ki az, aki nem támogatja ezt? 
(Szavazás.) Ez három. És ki tartózkodik? (Szavazás.) Egy. Bizottságunk úgy 
döntött, hogy benyújtja a módosítóindítvány-sort.  

Most először arról döntünk, hogy lezárjuk-e a részletes vitát, amely a 
módosító indítványok megtárgyalásával fejeződött be. Kérdezem, ki az, aki 
egyetért azzal, hogy lezárjuk a részletes vitát. Aki egyetért ezzel, az 
kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez egyhangú.  

A jelentés elfogadása következik. Miután a bizottságunk a részletes 
vitát lefolytatta, és módosító indítványt is nyújtott be, jelentést kell 
benyújtanunk. Kérdezem, hogy a bizottság egyetért-e azzal, hogy a jelentést 
benyújtja, ezt elfogadjuk-e? Kérdezem, hogy ki ért ezzel egyet. Aki egyetért, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Hét igen. Ki az, aki nem ért ezzel egyet? 
(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Négy tartózkodás. A 
bizottságunk támogatja, hogy a jelentést nyújtsuk be.  

Bizottsági előadók állítása. Kérdezem szintén az ellenzéket, hogy kíván-
e előadót állítani. (Harangozó Gábor István és Magyar Zoltán nemet int.) 
Nem. A többségi véleményt formálók sem kívánnak előadót állítani. 
Bizottságunk nem állít előadókat.  

A 2. napirendi pontot lezárom.  

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 
módosításáról szóló T/3753. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita) (Kijelölt bizottság) 

A 3. napirendi pont következik: a termőföld védelméről szóló 2007. évi 
CXXIX. törvény módosításáról szóló T/3753. számon benyújtott 
törvényjavaslatról van szó. Először formálisan arról döntünk, hogy a 
benyújtott indítvány megfelel-e a Házszabály idézett szakaszának, a 44. § (1) 
bekezdésének. Ebben a vitaszakaszban kíván-e valaki hozzászólni? (Senki nem 
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jelentkezik.) Nem. Kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja, egyetért azzal, hogy 
formálisan a meghatározott szabályoknak helyesen van-e benyújtva indítvány. 
Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú.  

Megnyitom a részletes vita következő szakaszát. Benyújtott módosító 
indítvány nincs, tehát háttéranyagot ehhez külön nem kaptunk. Ugyanakkor a 
bizottságunk szintén szándékozik benyújtani egy módosító indítványt, kérem 
szépen elővenni a 3753. számú módosítóindítvány-köteget, amely egyrészt 
szintén a nyelvhelyességi problémákat küszöböli ki, másrészt érdemi 
módosításokat is tesz négy pontban. Kérdezem a tárcát, hogy a 
rendelkezésükre áll-e a T/3753. számú törvényjavaslathoz benyújtani 
szándékozott bizottsági módosítóindítvány-köteg.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Igen, és támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, hogy 

kérdésük, észrevételük van-e az indítványköteghez. (Senki nem jelentkezik.) 
Nincs.  

Akkor megkérdezem a bizottságot, hogy szándékozzuk-e benyújtani ezt 
az indítványsort. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) 
Ez hét igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Kettő. Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) Kettő. A bizottság többségi döntéssel úgy döntött, hogy benyújtja 
az indítványsort.  

A részletes vita lezárására kerül sor. Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért 
azzal, hogy zárjuk le a részletes vitát. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Nyolc igen. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Három tartózkodó.  

A jelentés elfogadására teszek javaslatot. Kérdezem, hogy a bizottság 
egyetért-e azzal, hogy az imént megtárgyalt és vitát összegző jelentést 
nyújtsuk be. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez nyolc. Ki 
az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Három. Bizottságunk benyújtja a jelentést.  

Kérdezem, hogy akarunk-e bizottsági előadót állítani. (Harangozó 
Gábor István és Magyar Zoltán nemet int.) Kisebbségi véleményt előadókat 
nem akarunk, többségit sem, nem állítunk bizottsági előadót.  

A 3. napirendi pontot lezárom. (Harangozó Gábor István távozik.) 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 
szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló T/3755. 
számú törvényjavaslat (Részletes vita) (Kijelölt bizottság) 

A 4. napirendi pontban az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló T/3755. számon benyújtott törvényjavaslat részletes 
vitájára kerül sor. Először a formális szabályok kapcsán döntünk. Az első 
vitaszakaszban a Házszabályban foglaltak szerint meg kell vizsgálnunk, hogy a 
törvényjavaslat megfelel-e a 44. § (1) bekezdésének. Kérdezem, hogy ki akar 
ebben a vitaszakaszban részt venni, van-e hozzászólás, kérdés? (Senki nem 
jelentkezik.) Nincs. Szavazásra teszem fel. Ki az, aki egyetért azzal, hogy a 
benyújtott indítvány megfelel a házszabályi követelményeknek. Aki ezzel 
egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. 

Megnyitom a részletes vita következő szakaszát, ebben találunk 
háttéranyagot, tehát módosító indítványok benyújtására került sor. Nem 
mindegyiknek mi vagyunk a címzettje, de mivel első helyen kijelölt bizottság 
vagyunk, ezért arra teszek javaslatot, hogy a háttéranyagban található összes 
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indítványról tárgyaljunk. Erről szavazunk. Ki az, aki egyetért azzal, hogy 
minden indítványt tárgyaljon a bizottság? Aki egyetért, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Egyhangú.  

A háttéranyag pontjai szerint fogunk haladni. Az 1. indítvány Magyar 
Zoltán indítványa. A tárca álláspontját kérdezem.  

 
UGRON ÁKOS GÁBOR helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen, Magyar Zoltán 

alelnök úr. 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, 

elnök úr. Egy rövid indokolást szeretnék kérni, illetve arra lennék kíváncsi, 
hogy egy átfogó módosítása mikor történhet meg a jogszabálynak, mert erre 
vonatkozóan elég régóta kapunk ígéreteket, és eddig nem történt meg. 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Elismételné a kérdést még egyszer, képviselő úr? 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Igen. Egy átfogó 

módosítása a jogszabálynak várható-e, és ha igen, mikor? (Dr. Legény Zsolt: 
Az egész erdőről. – Farkas Sándor: Új erdőtörvényt akartok?) Igen, 
határozottan.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): A tárcaálláspont indokolása az, hogy attól tartok, a képviselő 
úr félreértette a módosítás tartalmát, ez ugyanis arról szól, amikor például 
nem erdészeti célból, tehát mondjuk egy kalandpark vagy egy verseny céljából 
veszik igénybe az erdőt. Itt nem értelmezhető az, hogy itt csak költségvetési 
szerv vagy többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság legyen erre 
jogosult, hiszen ezek elsősorban magánvállalkozások. Tehát itt nem erdészeti 
célú igénybevételéről van szó az erdőnek, hanem valamilyen szabadidős, 
szórakoztató célról.  

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm.  
 
UGRON ÁKOS GÁBOR helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Az erdőgazdálkodásról szóló törvény átfogó módosításáról 
néhány szót. Jelenleg egy stratégiai tervezés folyik a minisztériumban, részben 
azért is, mert a nemzeti erdőprogram lejár az idén, ennek a keretében is újra 
kell gondoljuk az erdészeti stratégiát, és azt készítjük elő, ha esetleg átfogó 
erdőtörvény-módosítás lesz szükséges, akkor azt milyen alapokon, 
megtárgyalt alapokon tudjuk elvégezni. Konkrét szövegszerű módosítások 
nem készülnek most. Köszönöm.  

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm.  
 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) 

Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Nincs 
ilyen, bizottságunk nem támogatja.  
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A 2. pontban Ikotity István képviselőtársunk indítványa szerepel, amely 
összefügg a 3. ponttal. Mi a tárca álláspontja?  

 
UGRON ÁKOS GÁBOR helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Egy rövid indokolást 

szeretnék kérni, mert szerintem támogathatóak.  
 
UGRON ÁKOS GÁBOR helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): A javaslat a körzeti erdőterv, illetve a gazdálkodó számára 
kiadandó erdőtervek teljes mértékben való közzétételét szorgalmazza. A 
megfelelő, a köznyilvánosságot élvező, élvezhető olyan kiemelt ügyek 
tekintetében jelenleg is tartalmazza a törvény a nyilvánosságra tételt, 
ugyanakkor itt lehetnek olyan gazdálkodási adatok, és vannak is az 
erdőgazdálkodási tervben, amelyek a gazdálkodó saját ügye, és nem feltétlenül 
kell nyilvánosságra hozni. A jelenlegi erdőtörvény 43. §-a egyébként 
tartalmazza azt, hogy különleges esetekben, illetőleg azon esetekben, ahol 
jelentősebb erdőgazdálkodási tevékenység folyik, magyarul jelentősebb 
vágások – hogy így fogalmazzak – történnének a területen, azokat 
nyilvánosságra kell hozni, ez jelenleg is így van, ez a szabályozás benne van. 
Teljes mértékben nem tartjuk megfelelőnek a gazdálkodó érdekének a 
védelme miatt. Köszönöm.  

 
ELNÖK: További kérdés? (Jelzésre:) Igen, Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm. És egy 

olyan átmeneti megoldás nem képzelhető el, hogy nyilván nem minden 
adatot, hiszen életszerű, amit említett, tehát nem lehet minden gazdálkodási 
adatot vagy minden személyes adatot nyilvánosságra hozni, de azért a 
jelenleginél egy bővebb tájékoztatása a közvéleménynek vagy az ez iránt 
érdeklődőknek, azt hiszem, szükséges lenne. Tehát szerintem érdemes lenne 
egy hasonló módosítást elfogadni, olyan szűkítésekkel, amelyek elfogadhatóak 
és indokolhatóak.  

 
UGRON ÁKOS GÁBOR helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Figyelembe vesszük a képviselő úr javaslatát, ezt azonban 
stratégiai elképzelésekben gondoljuk szerepeltetni. Egyébként jelenleg a 
módosításunk az EUTR kapcsán került be a parlamenthez, ez, úgy gondolom, 
hogy attól egy kicsit eltérő. Nyilvánvalóan tudunk ezzel foglalkozni, de a teljes 
nyilvánosságra hozást, amit ez a módosító indítvány tartalmaz, nem tudjuk 
támogatni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) 

Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Egy. Ki 
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) A többi nem támogatja. A bizottságunk 
nem támogatja az indítványt.  

A 4. indítvány Ikotity István javaslata. Mi a tárca álláspontja?  
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UGRON ÁKOS GÁBOR helyettes államtitkár (Földművelésügyi 
Minisztérium): Ez a 3755/4-es, ugye? Csak hogy azonosítsam. 
(Közbeszólások: Igen.)  

 
ELNÖK: Így van.  
 
UGRON ÁKOS GÁBOR helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Támogatjuk az indítványt.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Bizottságunk támogatja az indítványt.  

A részletes vitát lezárom, itt nem szándékozik a bizottság saját jogú 
módosító indítványt benyújtani. Kérdezem, hogy a részletes vitát a bizottság 
lezárja-e, ezt meg kell erősíteni szavazással. (Szavazás.) Igen, a bizottság 
lezárja a részletes vitát. 

A jelentés elfogadására is sor kell hogy kerüljön, hiszen módosító 
indítványokat tárgyaltunk. Kérdezem, hogy a tárgyalásnak megfelelően leírt 
jelentést elfogadja-e a bizottság... (Közbeszólások: Itt van egy bizottsági 
módosító indítvány! – Közbeszólások.) Egy pillanat! (Az elnök Horváth 
Zoltánnéval egyeztet.) Ikotity István indítványát támogatta a bizottság, és 
formálisan ezt külön be kell nyújtanunk, ezt találják meg itt képviselőtársaim, 
tehát nem egy új indítvány benyújtásáról van szó. Akkor mégiscsak helyes, 
hogy a részletes vitát lezártuk, a bizottság ebben döntést is hozott, és most a 
jelentés benyújtásánál tartunk. A bizottság egyetért-e azzal, hogy nyújtsuk be 
az erről szóló jelentést? Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Ez egyhangú.  

Kérdezem, hogy előadót kíván-e állítani a bizottság. (Magyar Zoltán 
nemet int.) Nem kíván sem kisebbségi, sem többségi előadót állítani.  

A 4. napirendi pontot ezzel lezárom.  

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról szóló 
T/3754. számú törvényjavaslat (Részletes vita) (Kijelölt 
bizottság) 

Az 5. napirendi pontot, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról szóló 
T/3754. számon benyújtott törvényjavaslat részletes vitáját nyitom meg. Az 
első szakaszban szintén a formalitásról döntünk, kérdezem tehát, hogy az első 
szakaszban van-e valakinek kérdése, észrevétele az indítvány 
házszabályszerűsége kapcsán. (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor 
szavazunk róla. Ki az, aki egyetért azzal, hogy a benyújtott indítvány megfelel 
a Házszabály 44. § (1) bekezdésének? Aki ezzel egyetért, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Egyhangú.  

Most nyitom meg az érdemi vitarészt a benyújtott módosító 
indítványokkal kapcsolatosan. A háttéranyagban találunk olyan indítványt, 
amelyet nem nekünk címeztek, de mivel első helyen kijelölt bizottság 
vagyunk, arra teszünk javaslatot, hogy mindegyik sorszámú indítványt 
tárgyalja meg a bizottságunk. Aki ezzel az indítványommal egyetért, ez 
kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Egyhangú. Így mindegyik indítványt 
megtárgyaljuk. 
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Az 1. javaslattal kezdünk, amely Ikotity István képviselőtársunk 
indítványa. Mi a tárca álláspontja?  

 
UGRON ÁKOS GÁBOR helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Nincs ilyen, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 2. indítvány Gőgös Zoltán, Harangozó Gábor és dr. Legény Zsolt 
képviselőtársunk javaslata, amely összefügg a 4. sorszámú indítvánnyal is. Mi 
a tárca álláspontja?  

 
UGRON ÁKOS GÁBOR helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): A tárca ezt sem tudja támogatni.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen, 

Legény Zsolt! 
 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Egy rövid mondatot kérnék 

indoklásként, hogy miért nem támogatja a tárca. Köszönöm.  
 
UGRON ÁKOS GÁBOR helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Hasonlóan az előzőhöz azt gondoljuk, hogy a kiegészítése 
megvonná azt a szándékunkat, hogy a szubszidiaritás elvén helyben 
születhessen döntés arról, hogy szükséges-e felsőfokú vadgazdálkodási 
végzettségű szakemberek alkalmazása. A felméréseink alapján azt tudjuk 
mondani, hogy ez nem minden esetben szükséges, ahol meg szükséges, ott a 
szakemberekre bízzuk, hogy akár így vagy kár még szigorúbban előírják ezt.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Én azt nem értem, hogy miért kapcsolták össze ezt 

a két indítványt, mert a második rész, azt gondolnám, teljesen másról szól, egy 
felhatalmazási jogot adna a miniszternek, ami egyébként elgondolkodtató, 
nem tudom, most hogy van, de a két indítvány összekapcsolása miatt csak egy 
döntést fogunk tudni hozni. (Dr. Legény Zsolt jelzésére:) Igen! 

 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Mi azért tettük ezt 

a javaslatot, mert azt gondoljuk, hogy jó pár olyan terület van az országban, 
ahol a megfelelő vadgazdálkodáshoz, a vadtakarmányozáshoz, illetőleg a 
vadak élőhelyének a szakszerű védelméhez szükséges, illetve azért vannak 
olyan nagyságú területek, illetőleg van olyan – hogy is mondjam? – 
génállomány, amelyet meg kell ott védeni és tartani, és azt gondoltuk, hogy 
ezért lenne az jó, hogyha lennének olyan kiemelt vagy különleges területek, 
ahol előírnánk a felsőfokú végzettséggel rendelkező hivatásos vadász 
alkalmazását. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Most már kezdem érteni, hogy miért kapcsolták össze. A 4. 

pontban ezek szerint azért hatalmaznák fel a minisztert, hogy legyen 
jogosultsága a vadélőhelyek szakszerű és különleges védelmét igénylő terület 
kijelölésére, és az így kijelölt területhez viszont meghatározott képesítésű 
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hivatásos vadász kerüljön kötelezően alkalmazásra, most már kezdem érteni. 
Mi a tárca álláspontja? 

 
UGRON ÁKOS GÁBOR helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Egészen röviden: teljesen egyetértünk ezzel az elképzeléssel, 
jelenleg is általában így gyakorolják, de a felmérések azt mutatják, hogy nem 
minden esetben, tehát a helyi hatóságra akarjuk bízni, a helyi szakemberekre 
bíznánk azt, hogy ezt valóban gyakorolni, elő akarják-e írni. Jelenleg a hatóság 
előírhatja ennek az alkalmazásának a szükségességét, és elő is írja, 
amennyiben így látják. Szakemberekre bíznánk ezt a döntést, és nem 
jogszabályban hoznánk egy átfogó, olyan szabályozást, amely túl merev 
szabályozás szerintünk.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) 

Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 
Három igen. A bizottságunk nem támogatja az indítványt.  

A 3. indítvány Ikotity István javaslata. Mi a tárca álláspontja?  
 
UGRON ÁKOS GÁBOR helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) 

Igen, Magyar Zoltán alelnök úr! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Egy rövid indokolást 

szeretnék kérni, mert nyelvhelyességinek tűnik csak a javaslat.  
 
ELNÖK: Tessék! 
 
UGRON ÁKOS GÁBOR helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): A Ptk.-val való összhang, fogalmi összhang miatt használjuk 
ezt a megfogalmazást, egyébként a vadgazdálkodásról szóló törvény 
különböző megfogalmazásokat… Egyről beszélünk, az 5-ösről, tehát az volt az 
indítvány, hogy állat által okozott vagy állatfaj egyede által okozott kár. 
Fogalmilag mind a kettő megfelel, de a Ptk. az állat által okozott kárt nevesíti, 
és szeretnénk ezt a koherenciát itt fenntartani, hogy az adott ügyek 
megítélésénél nehogy félreértések lehessenek.  

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Világos.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazunk akkor róla. Ki az, aki támogatja az 

indítványt? (Szavazás.) Nincs ilyen, bizottságunk nem támogatja az 
indítványt.  

Szintén szándékozunk a bizottság részéről módosító indítványt 
benyújtani, az indítványok az asztalon fekvő javaslatok közül a T/3754-est 
legyenek szívesek, legyetek szívesek, képviselőtársaim megnézni! Egy pontból 
áll a javaslat, nyelvhelyességi indítványról van szó gyakorlatilag. A tárca ezt, 
gondolom, támogatja. 

 
UGRON ÁKOS GÁBOR helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Támogatja, természetesen.  



 21

 
ELNÖK: Igen. Kérdés, észrevétel van-e a szándékhoz? (Senki nem 

jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki egyetért azzal, hogy a 
bizottságunk nyújtsa be ezt az indítványt? Aki egyetért, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) A többség így döntött.  

A részletes vita lezárásra teszek javaslatot, hiszen a kijelölt módosító 
indítványokat megtárgyaltuk. Ki az, aki egyetért azzal, hogy zárjuk le a 
részletes vitát? Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Egyhangú.  

Ennek megfelelően, miután vitát folytattunk le, a vitát tartalmazó 
jelentést szeretnénk benyújtani. Ki az, aki egyetért azzal, hogy ezt a jelentést 
benyújtsuk? Aki egyetért vele, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) A többség 
így döntött.  

Kérdezem, hogy az ellenzék szándékozik-e kisebbségi előadót állítani? 
(Dr. Legény Zsolt és Magyar Zoltán nemet int.) Nem. A többség sem, nem 
szándékozunk előadót állítani a lezáró vitához.  

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. 
törvény módosításáról szóló T/3785. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita) (Kijelölt bizottság) 

A 6. sorszámú napirendi pontunk a halgazdálkodásról és a hal 
védelméről szóló, benyújtott törvényjavaslat, amely a T/3785. számon került 
benyújtásra. A benyújtott indítvány Házszabálynak való megfeleléséről 
nyitom meg először a vitát. Kérdezem, hogy ebben a szakaszban ki akar részt 
venni. (Senki nem jelentkezik.) Nincs ilyen. Kérdezem, hogy ki ért azzal egyet, 
hogy a benyújtott indítvány megfelel a Házszabály 44. § (1) bekezdése 
követelményeinek. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Egyhangú.  

Megnyitom a második vitaszakaszt, ez az érdemi módosító indítványok 
vitája. A háttéranyagban találunk olyan indítványt, amelyet nem a 
bizottságunkhoz címeztek, de mivel első helyen kijelölt bizottság vagyunk, 
arra teszek javaslatot, hogy a háttéranyagban található mindegyik 
indítványról vitatkozzunk és döntsünk. Ki az, aki ezzel egyetért? Aki igen, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség. A háttéranyagban található 
indítványok sorrendje szerint fogunk haladni.  

Az 1. indítvány Ikotity István képviselőtársunké. Mi a tárca álláspontja?  
 
UGRON ÁKOS GÁBOR helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 2. indítvány Magyar Zoltán képviselőtársunké. Mi a tárca 
álláspontja? 

 
UGRON ÁKOS GÁBOR helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Ki 
az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Három, kisebbség, bizottságunk 
nem támogatja.  

A 3. indítvány Szűcs Lajos indítványa. Mi a tárca álláspontja?  
 
UGRON ÁKOS GÁBOR helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Ez többség, bizottságunk tehát támogatta a 3. indítványt.  

A 4. indítvány Magyar Zoltán javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
UGRON ÁKOS GÁBOR helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen, van. Magyar 

Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Indoklást szeretnék 

kérni, mert szerintem ez egy vállalható módosítás.  
 
UGRON ÁKOS GÁBOR helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Az átruházással gyakorlatilag egy olyan jogi helyzetet 
teremtünk, hogy ki kapja a jegyet, és ki az, akinek átruházza, ez egy kiskaput 
nyit abban, úgyhogy alkalmazzuk a jogszabályt, gyakorlatilag követhetetlen 
lesz. Hozzáfűzném, hogy jelenleg is a 15-18 éves korúaknak a kedvezményes 
vizsgáztatással egy megfelelő horgászatba való bevonása tud érvényesülni, 
15 éves kor fölött pedig már gyakorlatilag teljes jogú horgász az illető, két 
bottal horgászhat. Hogy röviden fejezzem ki magam: visszaélésekre adhat 
okot, hogyha így átengedhető egymásnak.  

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) 

Amennyiben nincs, szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? 
(Szavazás.) Három, kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  

Az 5. indítvány Magyar Zoltán javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
UGRON ÁKOS GÁBOR helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Négy, 
kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  

A 6. sorszámú indítvány Magyar Zoltán és Vágó Sebestyén indítványa. 
Mi a tárca álláspontja? 

 
UGRON ÁKOS GÁBOR helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Ezt sem támogatjuk.  
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 
Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Négy, kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 7. sorszámú indítvány Magyar Zoltán javaslata. Mi a tárca 
álláspontja?  

 
UGRON ÁKOS GÁBOR helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Itt szeretnék kérni 

egy indokolást. (Közbeszólások.)  
 
ELNÖK: A 7. sorszámú indítványhoz indoklást kért a képviselő úr.  
 
UGRON ÁKOS GÁBOR helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): (Hangosítás nélkül:) Jelenleg a 70 évet tudják ellenőrizni, az 
öregségi nyugdíjellátásra vonatkozó jogosultságot nagyon körülményes… 
(Bekapcsolja a mikrofont.) Még egyszer: tehát jelenleg a 70 éves korhatárhoz 
kötöttséget tudják ellenőrizni, az öregségi nyugdíjellátáshoz való kötöttséget 
nagyon nehézkes ellenőrizni, nincsenek felkészülve a kiadóhelyek arra, hogy 
ezt a jogosultságot figyelembe tudják venni. Másrészt a 70 éves kornak van 
hagyománya a horgászatban, korábban is így volt, nem kívánunk ezen 
változtatni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) 

Amennyiben nincs, akkor szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? 
(Szavazás.) Négy, kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  

A 8. számú indítvány Magyar Zoltán és képviselőtársai indítványa. Mi a 
tárca álláspontja?  

 
UGRON ÁKOS GÁBOR helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Itt is egy rövid 

indokolást szeretnék kérni.  
 
UGRON ÁKOS GÁBOR helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Ez a 40 év munkaviszony, ennek szintén körülményes a 
bizonyítása az eladóhelyeken, nincsenek felkészülve arra, hogy ezt 
ellenőrizzék. A horgászjegy-forgalmazókra vonatkoznának ezek az ellenőrzési 
jogosultságok, azok pedig üzletekben, akárhol lehetnek, elég körülményes 
lenne, és valószínűleg nem kivitelezhető ennek az ellenőrzése.  

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm.  
 
ELNÖK: További kérdés nincs, szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az 

indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  
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A 9. indítvány Szűcs Lajos javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
UGRON ÁKOS GÁBOR helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Tehát akkor itt egyértelműsül, hogy továbbra is a 70 évhez van 

kötve ez a kedvezmény. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) 
Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, az 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség, bizottságunk támogatja.  

A 10. indítvány Ikotity István javaslata. Mi a tárca álláspontja?  
 
UGRON ÁKOS GÁBOR helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Négy, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 11. indítvány szintén Ikotity István javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
UGRON ÁKOS GÁBOR helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Nincs ilyen, 
bizottságunk nem támogatta. 

A 12. indítvány Ikotity István javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
UGRON ÁKOS GÁBOR helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, bizottságunk 
nem támogatja.  

A 13. indítvány Magyar Zoltán javaslata. Mi a tárca álláspontja?  
 
UGRON ÁKOS GÁBOR helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Négy, kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja. 

A 14. indítvány Ikotity István javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
UGRON ÁKOS GÁBOR helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Három, kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 15. indítvány Magyar Zoltán és Kepli Lajos javaslata. Mi a tárca 
álláspontja? 
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UGRON ÁKOS GÁBOR helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van? (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Itt szeretnék 

indoklást kérni.  
 
UGRON ÁKOS GÁBOR helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): A rövid indoklás az, hogy ez jelenleg is benne van a 
jogszabályban egyéb helyen, ez a halívóhelyek. (Magyar Zoltán: Én ezt 
tudom.) Csak más sorrendben van, elnézést, hogy keresgélünk! Jelenleg a 
törvény 63. § (2) bekezdés f) pontja szerint a miniszter döntésével új ívó- és 
vermelőhelyek kialakítása céljából is felhasználhatók a halgazdálkodás 
fejlesztésére fordítható állami bevételek. Tehát jelenleg is benne van a 
jogszabályban az, amit kért.  

 
ELNÖK: És nem töröljük ezt a jogszabályt, ugye, most az egyéb 

rendelkezésekkel? 
 
UGRON ÁKOS GÁBOR helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem, nem.  
 
ELNÖK: Csak hogy tisztázzuk. 
 
UGRON ÁKOS GÁBOR helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem, hozzáteszünk még.  
 
ELNÖK: Jó, rendben. Kérdés, észrevétel van-e?  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Akkor nincs.  
 
ELNÖK: Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? 

(Szavazás.) Nincs ilyen, bizottságunk nem támogatja.  
A 16. indítvány Szűcs Lajos javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
UGRON ÁKOS GÁBOR helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Ez többség, szinte egyhangú, de csak többség, 
bizottságunk támogatja az indítványt.  

A 17. indítvány Ikotity István javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
UGRON ÁKOS GÁBOR helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 
Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Négy, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 18. indítvány Szűcs Lajos javaslata. Mi a tárca álláspontja?  
 
UGRON ÁKOS GÁBOR helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Ez többség, bizottságunk támogatja.  

A 19. indítvány Ikotity István javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
UGRON ÁKOS GÁBOR helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Négy, kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 20. indítvány Szűcs Lajos javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
UGRON ÁKOS GÁBOR helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Ez többség, 10 igennel bizottságunk támogatja.  

A bizottságunk részéről szeretnénk önálló jogon benyújtani módosító 
indítványt, ezt képviselőtársaim megtalálhatják az asztalukon a 3785. 
indítványszámhoz kapcsolódva több pontban, 12 pontban. Ennek egy 
részében a Szűcs Lajos által benyújtott indítványok támogatása kerül sorra, 
más részében pedig a helyesírási indítványokat láthatják. A tárcát kérdezem, 
hogy rendelkezésükre áll-e ez az indítványköteg.  

 
UGRON ÁKOS GÁBOR helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Igen, támogatjuk. 
 
ELNÖK: És támogatnák is, hogyha ezt esetleg benyújtjuk. A bizottság 

tagjait kérdezem, hogy kérdésük, észrevételük van-e a szándékozott 
benyújtáshoz. (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor arra teszek javaslatot, 
hogy a bizottságunk nyújtsa be ezt az indítványköteget. Aki ezzel egyetért, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez hét igen, bizottságunk amellett döntött, 
hogy benyújtjuk az imént előterjesztett indítványt.  

Ezzel a módosító indítványok megtárgyalásának a végére értünk, a 
részletes vitát javaslom lezárni, erről döntünk. Kérdezem, ki az, aki egyetért 
azzal, hogy a részletes vitát zárjuk le. Aki igen, az kézfeltartással jelezze ezt! 
(Szavazás.) Ez többség.  

Miután részletes vitát folytattunk le, ennek megfelelően jelentést kell 
benyújtanunk. Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a vitában 
elhangzottakat a jelentés foglalja össze, és azt nyújtsuk be. Aki ezzel egyetért, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség, a jelentést benyújtjuk.  



 27 

Kérdezem, hogy a bizottság tagjai, a kormánypárti és az ellenzéki 
képviselők akarnak-e előadót állítani a kisebbség és a többségi vélemény 
ismertetésére. (Közbeszólások: Nem.) Nem akarnak. Bizottságunk úgy 
döntött, hogy nem állítunk kisebbségi és többségi véleményt kifejtőket.  

Ezzel a 6. napirendi pontot lezárom.  
 
UGRON ÁKOS GÁBOR helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Köszönjük.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a tárca képviselőjének a részvételt. (Ugron 

Ákos Gábor távozik.) 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény módosításáról szóló T/3749. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita) (Kijelölt bizottság) 

A 7. napirendi pont kerül sorra: az állatok védelméről és kíméletéről 
szóló törvénytervezet, amely a T/3749. számon került benyújtásra. Először a 
házszabályi megfelelésről döntünk a vita első szakaszában. Kérdezem, hogy 
kinek van kérdése, észrevétele a formalitási kérdéskörben. (Senki nem 
jelentkezik.) Nincs ilyen. Akkor javaslatot teszek arra, hogy döntsünk, 
miszerint a benyújtott indítvány megfelel a Házszabály többször idézett 
szakaszának. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez 
egyhangú. 

Megnyitom a részletes vita érdemi szakaszát, amelyhez a 
háttéranyagban egy módosító indítvány van, amelyet nem hozzánk nyújtottak 
be, ezért először arra teszek javaslatot, hogy a bizottságunk mint első helyen 
kijelölt bizottság tárgyalja ezt a módosító indítványt. Aki ezzel egyetért, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú. Ezt az egy indítványt 
tárgyaljuk.  

Ikotity István indítványáról kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen, Magyar Zoltán 

alelnök úr! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

szót, elnök úr. Szeretnék egy indokolást kérni, egyrészt mert a kétéltűeknek 
nagy szerelmese vagyok, másrészt meg mert a vitában kiderült, hogy van rá 
technikailag mód, hogy őket is el lehessen látni egyedi azonosítóval. Illetve 
nem ezen módosítóhoz tartozik szorosan, csak a vitában nem kaptam erre 
választ, hogy lehet-e esetleg arról tudni, hogy a macskákkal kapcsolatos 
problémákat mikor próbáljuk meg megoldani hasonló irányba, mint ahogy az 
ebeknél ezt már elkezdte a jogalkotó. Ez a két kérdésem lenne.  

 
ELNÖK: A kétéltűek esetében nem a felderítő, úszó gépjárműre 

gondolunk még a honvédségi ismereteink alapján.  
 
KÓNYA PÉTER (független): Azok el vannak látva egyedi azonosítóval. 

(Derültség.)  
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ELNÖK: A tárca képviselőjének adom meg a szót.  
 
DR. GOMBOS ZOLTÁN főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Gyakorlatilag nem kell őket jelölni, mert nincs köztük 
veszélye, ezek között a kétéltűek között. Az a nyílméregbéka, ami veszélyes 
lehetne, csak a természetes élőhelyén eszik olyan rovarokat, amelyektől 
mérget termel, fogságban tartott körülmények között ez elképzelhetetlen. 
Tehát nem lesz veszélyes állat soha, ezért nem kell jelölni.  

A macskákkal kapcsolatban pedig annyit, hogy az ebeknél hozzá van 
kötve egy kötelező veszettség elleni védőoltás ehhez a nyilvántartási 
rendszerhez, a macskáknál ezt még nem tervezi a tárca elrendelni.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Magyar Zoltánnak adok újra szót. 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: A 

nyílméregbékáknál tisztában vagyok vele, hogy a természetes táplálék váltja ki 
a mérgezőséget, de azért a varangyoknál jó néhány esetben az állat önmaga 
termeli meg ezt a mérget. A másik pedig, hogy a macskáknál arra is 
gondoltam, hogy valamit azért kezdeni kellene azzal, hogy a félig elvadult vagy 
elég szabadon tartott házimacskák nagyon komoly károkat okoznak az 
őshonos, védett hüllő- és madárfajok esetében, és a vitában is arra hívtam fel 
a figyelmet, hogy jó lenne a macskatartókat is kötelezni egy egyedi 
azonosítóval való ellátásra, egy csipre. Illetve az ivartalanításnak a 
fontosságára is nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, akár jogszabály is 
segíthetné azt, hogy az emberek elinduljanak ebbe az irányba, ha már csak 
másra nem is gondolunk, akkor a macskáknak azt a brutális kivégzését, ami 
előfordul egy-egy alom esetén, nem kívánt alom esetében, azt is jó lenne, 
időszerű lenne itt a XXI. században megpróbálni visszaszorítani.  

 
ELNÖK: A tárcának adom meg a szót.  
 
DR. GOMBOS ZOLTÁN főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Visszatérve a békákra: valóban van egyfajta méregtermelés, de 
ez nem az a kategória, ami miatt veszélyessé kellene ezt az állatot nyilvánítani, 
tehát nem tartozik olyan kategóriába ez a fajta méreg. Okoz kellemetlen 
tüneteket, de nem okoz egészségkárosodást.  

A macskák tekintetében pedig mindent megteszünk azért, hogy 
felhívjuk a macskatartók figyelmét egyrészt arra, hogy ez kötelezettségekkel is 
jár, másrészt pedig természetesen részben az állatvédelmi, részben az 
állategészségügyi hatóság az ezeknek ellentmondóknál, vagy akik nem tartják 
be a szabályokat, igyekeznek érvényt szerezni a szabályoknak.  

 
ELNÖK: Köszönöm. További kérdés, észrevétel (Senki nem 

jelentkezik.) nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki 
igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Nincs ilyen, bizottságunk nem 
támogatja az indítványt.  

Nincs további indítvány, így a részletes vita lezárására teszek javaslatot. 
Ki az, aki egyetért azzal, hogy a részletes vitát zárjuk le? Aki egyetért, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú, lezártuk.  
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Ki az, aki a vitának megfelelő jelentés benyújtását támogatja? Aki igen, 
kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) A jelentést elfogadtuk és benyújtjuk, 
köszönöm.  

Kérdezem, hogy kisebbségi vagy többségi véleményt előadót akarunk-e 
állítani a további vitaszakaszban? (Közbeszólások: Nem.) Nem, a bizottságunk 
nem kíván előadókat állítani.  

A 7. napirendi pontot lezárom.  

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. 
évi XLVI. törvény módosításáról szóló T/3750. számú 
törvényjavaslat (Részletes vita) (Kijelölt bizottság)  

A 8. napirendi pont következik: 8. következik: az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szóló törvényjavaslat, amely a T/3750. számon került 
benyújtásra. Először a formalitásokról döntünk. A vitaszakasz első részében 
azt kérdezem, hogy ki az, aki részt szeretne venni ebben a vitaszakaszban, 
amelynek kérdése, hogy megfelel-e a benyújtott indítvány a Házszabály 44. § 
(1) bekezdése rendelkezéseinek. (Senki nem jelentkezik.) Nincs ilyen. Akkor 
szavazásra teszem fel, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy az indítvány megfelel 
a házszabályi rendelkezéseknek. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Egyhangú.  

Megnyitom a részletes vita szakaszát. Egy módosító indítványunk van, 
Ikotity István a benyújtója. A tárcát kérdezem. 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Egy 

rövid indokolást szeretnék kérni, illetve ettől a jogszabálytól egy picit 
tágabban lenne egy kérdésem, hogy várható-e olyan átfogó módosítás, amely 
esetleg az agroturizmust vagy ezeket az alkalmi falusi vendéglátóhelyeket 
végre definiálja, segíti, és lesz egy ilyen több jogszabályt érintő módosítási 
csomag, amelyre egyébként már többször volt ígéret.  

 
ELNÖK: Tárca? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): A definíció úgy szól, hogy a kereskedelemről szóló törvény 
szerinti üzlet minősül vendéglátó-ipari létesítménynek. Ezek nem minősülnek 
üzletnek, tehát ezek eleve nem tartoznak a fogalom hatálya alá, értelmetlen 
módosítás lenne tehát.  

A falusi vendéglátással, vendégasztallal kapcsolatban készül nemcsak 
tárca-, hanem kormányzati szinten is egy új megközelítésű koncepció. Még a 
koncepciónál tartunk, tehát még több hónap, mire jogszabály lesz belőle, de 
készül. 

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) 

Nincs. Szavazzunk az indítványról! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs 
ilyen, bizottságunk nem támogatja az indítványt.  
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Bizottságunk szándékában áll benyújtani módosító indítványt, az 
indítványkötegben, kérem, keressék meg a T/3750. számút, gyakorlatilag 
nyelvhelyességi indítványról van szó ebben a hat pontban. A tárcának 
rendelkezésére áll az indítványköteg? 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Igen, és támogatjuk.  
 
ELNÖK: Támogatják, köszönöm. A bizottsági tagokat kérdezem, hogy 

kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban. (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 
Akkor szavazzunk róla! Ki az, aki egyetért azzal, hogy nyújtsuk be ezt a 
nyelvhelyességi indítványsort? Aki egyetért ezzel, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ez többség.  

A részletes vita lezárására teszek javaslatot. Ki az, aki egyetért azzal, 
hogy zárjuk le a részletes vitát? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Ez többség.  

A vitában elhangzottaknak megfelelően jelentés benyújtására teszek 
javaslatot. Kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja, hogy nyújtsuk be ezt a jelentést 
a parlamentnek. Aki egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség.  

Kisebbségi, többségi véleményt formálót (Nincs jelzés.) nem állítunk 
most sem. Köszönöm.  

A 8. napirendi pontot lezárom.  

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
módosításáról szóló T/3751. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita) (Kijelölt bizottság) 

A 9. napirendi pont a muzeális intézményekről szóló törvénytervezet, 
amely T/3751. számon került benyújtásra. Először a formális vitaszakaszt 
nyitom meg, hogy a benyújtott indítvány megfelel-e a Házszabály 44. § (1) 
bekezdése rendelkezéseinek. Kérdezem, hogy ki az, aki ehhez a vitaszakaszhoz 
hozzászól. (Senki nem jelentkezik.) Nincs ilyen. Szavazásra teszem fel. Ki az, 
aki egyetért azzal, hogy a benyújtott indítvány megfelel a Házszabály idézett 
rendelkezésének? Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Egyhangú.  

Nem került benyújtásra módosító indítvány, és nem akarunk 
benyújtani módosító indítványt, ezért a részletes vita ezen szakaszát nem 
nyitom meg, ezzel összefüggésben le sem kell zárnunk… Bocsánat, lezárni 
viszont le kell, mert a formalitás ezt megköveteli, hiszen itt véget ért egy 
tárgyalási szakasza az egész törvénytervezetnek. Kérdezem tehát, hogy ki az, 
aki egyetért azzal, hogy a vitaszakaszt zárjuk le. Aki ezzel egyetért, az 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú.  

Jelentést ennek megfelelően benyújtunk. Kérdezem, hogy ki az, aki 
egyetért a jelentés benyújtásával. (Szavazás.) Ez szintén egyhangú. 

Itt nyilvánvalóan nem állítunk véleményformálókat, így döntött a 
bizottságunk.  

A 9. napirendi pontot is lezárom.  

Egyebek 

10. napirendi pont: egyebek. Kérdezem, hogy a bizottság tagjainak van-
e közérdekű bejelentése. (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Részemről sincs. Ha 
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bármi olyan indítványt látunk, amely a bizottságunkat érinti, akkor erről 
tájékoztatást fogunk adni a szokásos módon.  

A 10. napirendi pontot is lezárom.  

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem. Köszönöm szépen.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 26 perc)  
  

Font Sándor 
a bizottság elnöke 
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