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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra) 
 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Szeretettel köszöntöm a tisztelt bizottsági tagokat, munkatársainkat, 
a napirendi pontokhoz megjelent előadókat, illetve szakértőket! Én már 
helyettesítettem Font Sándor elnök urat, így azt mondhatom, hogy a 
bizottságunk határozatképes, a helyettesítések még folyamatban vannak, de 
most már szerintem formailag is határozatképesek vagyunk, tehát 
megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Szeretném megkérni a tisztelt 
bizottsági tagokat, hogy vegyék elő a meghívót. A meghívóban öt napirendi 
pont szerepel. Szeretném megkérdezni, hogy van-e még egyéb napirendipont-
javaslat. (Senki nem jelentkezik.) Több napirendipont-javaslatot nem látok. 
Szavazzunk a meghívóban kiküldött napirendről! Aki egyetért vele, kérem, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag elfogadta a napirendet.  

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
T/15381. számú törvényjavaslat (Döntés a részletes vitában 
megtárgyalandó szerkezeti egységekről) 

Az 1. napirendi pont a Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslat, döntés a részletes vitában 
megtárgyalandó szerkezeti egységekről a házszabály szerinti 92. § 
(4) bekezdés alapján. Javaslom, hogy a T/15381. számú törvényjavaslat 1-
78. §-a és az 1-9. melléklete tekintetében jelentkezzen be a bizottságunk a 
részletes vita lefolytatására. Ez egy úgymond formai napirendi pont, itt nincs 
vita, itt döntés van.  

Meg szeretném kérdezni, hogy ezzel kapcsolatosan van-e észrevétel. 
(Magyar Zoltán jelzésére:) Igen, parancsoljon, képviselő úr! 

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Ha jól értem, elnök 

úr, ez most azt jelenti, hogy az egész költségvetésre bejelentkezünk. 
 
ELNÖK: Így van.  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Jó, köszönöm.  
 
ELNÖK: Így van, bejelentkezünk. További kérdést, észrevételt nem 

látok, lezárom a napirendi pontot.  
Szavazunk. Aki egyetért azzal, hogy a vitában részt vegyünk, az 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a 
bizottság egyhangúlag elfogadta a javaslatot, és ezáltal bejelentkezett a vitára.  

Az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények 
módosításáról szóló T/15372. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita) (Kijelölt bizottság) 

Rátérünk a 2. napirendi pontra. Az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal kapcsolatosan egy úgymond 
különleges eljárásban fogjuk majd tárgyalni ezt a napirendi pontot, és ebben 
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szeretném majd kérni a bizottsági tagok közreműködését, hiszen itt egy 
túlterjeszkedő bizottsági módosító javaslat is van, aminek az indoklását az FM 
részéről majd meg fogjuk ismerni. Szeretettel köszöntöm Bognár Lajos 
helyettes államtitkár urat, illetve Andréka Tamás főosztályvezető urat az FM 
részéről!  

Ennek alapján a következőképpen fogjuk levezetni ezt a napirendi 
pontot: az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitáját a házszabály szerinti 44-45. § alapján kijelölt 
bizottságként tárgyaljuk. Kérem az előterjesztőket, hogy a házszabály szerinti 
44. § (1) bekezdésében foglalt követelmények vizsgálatát segítendő pár szóban 
foglalják össze az előterjesztés benyújtásának indokait és szabályozási 
megoldásait. Én szeretném majd megkérni a helyettes államtitkár urat vagy a 
főosztályvezető urat, hogy ez mind a bizottsági módosítóra vonatkozzon, mind 
a túlterjeszkedő módosító javaslat kapcsán tegyék meg ezt a fajta szóbeli 
tájékoztatót. Parancsoljanak! 

 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 2013-
ban fogadta el a kormány az élelmiszerlánc-biztonsági stratégiát, ennek a 
stratégiának a végrehajtásához, illetve az elmúlt évek gyakorlati tapasztalatai 
alapján szükségessé vált az élelmiszerlánc felügyeletét szabályozó környezet 
módosítása. Az előterjesztés három törvény módosítását tartalmazza, 
alapvetően az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvényt és két 
másik törvényt is érint a módosítás, a Magyar Állatorvosi Kamaráról szóló 
törvényt, valamint az állatorvosi szolgáltatási tevékenység végzéséről szóló 
törvényt, és egy módosításként bekerül a mezőgazdasági termékpiacok 
szervezésének egyes kérdéseiről, termelői és szakmaközi szervezetekről szóló 
törvény módosítása. Megpróbálom röviden összefoglalni a lényegesebb 
pontokat. 

A törvényjavaslat, az élelmiszerlánc felügyeletéről szóló törvényjavaslat 
felhatalmazza az országos főállatorvost járvány kitörése esetén országos, 
illetve helyi járványvédelmi központ létrehozására – a madárinfluenza-
járvány esetén is látszott, hogy szükséges a központi irányítás –, illetve 
válságstáb felállítására, ami abban az esetben válik szükségessé, amikor a 
járvány olyan méretűvé válik, hogy horizontális, egyéb szervezetek 
bevonására, koordinációjára is szükség van. Illetve létrehozni szándékozzuk a 
járványügyi felügyeleti rendszert, amely valamennyi olyan információt, 
releváns információt tartalmaz, amely állatjárványokkal, 
monitoringvizsgálatokkal, surveillance állatnyilvántartással kapcsolatos 
információkat képes integráltan kezelni.  

Szabályozni kívánjuk, új elemként kerül be az élelmiszerrendész 
fogalma, nyilvántartásba vétele, illetve feladatai. Az élelmiszerrendész 
természetesen olyan hatásköröket kap, amelyek a hazai jogrendben már 
ismertek, azon nem szeretnénk túlterjeszkedni, és természetesen végrehajtási 
rendelet szabályozza részletesen a tevékenységüket.  

Törvényi szinten kell szabályoznunk azt, hogy az ökológiai gazdálkodás 
területén szabad tanúsítószervezet-váltás jöhessen létre, a gazdálkodókat ne 
akadályozhassák a tanúsító szervezetek a váltás tekintetében.  

Írásbeli szerződéshez kívánjuk kötni a növényegészségügyi 
szaktanácsadási szolgáltatási, növényvédelmi szolgáltatási tevékenységet, 
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hiszen nagyon fontos az élelmiszerbiztonság szempontjából a növényvédelmi 
tevékenységek végzése. Hasonló indokkal, illetve európai uniós kötelem miatt 
is szükséges a növényvédelmi gépek típusminősítésére vonatkozó eljárások 
rögzítése, illetve az időszakos műszaki felülvizsgálatnak a rendezése.  

Az elmúlt években rendkívül fontossá vált, illetve mindig is az volt a 
közétkeztetés kérdése, ezért törvényi szinten szeretnénk rendezni a 
közétkeztetést végző létesítményeknek a kötelező, illetve a közétkeztetést nem 
végző vendéglátó létesítmények önkéntes minősítését, ennek a minősítésnek a 
nyilvánosságra hozását.  

A törvény jelentős mértékben tartalmaz adatkezelési szabályokat, új 
adatkezelési szabályokat állapít meg. Pontosítjuk az Éltv.-ben eddig is 
meglévő élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerbe tartozó 
adatköröket, adattartalmat, az ezekre vonatkozó rendelkezéseket. 
Mindezeknek a célja a kockázatbecslés, illetve a kockázatkezelés, tehát a 
célzottabb ellenőrzések végrehajtása, a hatékonyabb monitoringrendszerek 
működtetése, és nem utolsó sorban a vásárlók tájékoztatásának az elősegítését 
is szolgálja a FELIR rendszer újraszabályozása.  

Természetesen az adatkezeléshez kapcsolódóan a hazai vállalkozások 
papíralapú adminisztrációs terheit is csökkenteni kívánjuk, lehetővé téve az e-
közigazgatás lehetőségeinek a szélesítését. Például tudom mondani, hogy a 
FELIR módosításával lehetővé válik egy olyan összetett kereső kialakítása, 
amelyből a lakosság a vállalkozások tevékenységéről is információt tud 
szerezni, hiszen az eddigi, közigazgatásban meglévő vállalkozási 
nyilvántartásokból a hatóság által felügyelt tevékenységekről nem tudtunk 
információt kapni.  

Általános szervezésirányítási jogköröket pontosítunk a törvényben, ez 
teszi lehetővé, illetve ez erősíti meg azt a kötelezettségét a NÉBIH-nek, hogy 
összehasonlító teszteket végezzen, nemzeti minőségtanúsítási rendszert 
tudjon működtetni.  

Az internetes kereskedelem esetében is bevezetjük azt az általános 
szabályt, hogy a hatósági ellenőrzések díját a vállalkozásnak kell 
finanszíroznia, így az internetes kereskedelmet folytató vállalkozások a 
jövőben nem lesznek előnyben a normál, a hagyományos kereskedelmi 
tevékenységet folytatókkal szemben.  

Szintén a stratégiából fakadó tájékoztatási, szemléletformálási 
kötelezettségünket szeretnénk azzal erősíteni, hogy lehetővé tesszük pozitív 
lista készítését a NÉBIH számára, illetve az állati eredetű melléktermékekre 
vonatkozó szabályok megsértése, az állattartásra, az állatszállításra vonatkozó 
szabályok súlyos megsértése esetén bővül a negatív lista az elkövetők nevének, 
székhelyének, telephelyének közzétételével is.  

Szintén a stratégiából fakadóan kötelezettségünk a hazai állami 
laboratóriumi rendszernek az újraszervezése, racionalizálása. Ennek egyik 
eleme az, hogy a 100 százalékos állami tulajdonú ÉLBC Kft.-nél – amely a 
törvénymódosítással egyértelműen a NÉBIH vagyonkezelésébe kerül – 
lehetővé válik a nem feltétlenül közigazgatás keretében végzendő feladatok 
ellátása, így például mondjuk mintavételezési feladatok vagy egyéb minősítésű 
feladatok ellátása is végrehajtható a kft.-n keresztül. Ezen jogszabály-
módosítás egyébként harmonizál az európai uniós joggal, ahol lehetőség van 
az élelmiszerjog területén delegált feladatoknak a létrehozására.  
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Pontosítjuk a próbavásárlás, a helyszíni ellenőrzés költsége, a 
felügyeleti díj megfizetése, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által hozható 
szankció, a végrehajtási szabályok megalkotására adott felhatalmazásokat is. 
Ez azt jelenti, hogy a részletszabályoknak a megalkotását különböző szintű 
rendeletek teszik lehetővé.  

A Magyar Állatorvosi Kamaráról szóló törvény módosítása azt teszi 
lehetővé, hogy a FELIR szabályaival összhangban a szolgáltató állatorvosok is 
FELIR-számot kapjanak, kaphassanak, és ezzel tudjanak részt venni az állami 
feladatok ellátásában a jövőben.  

A termékpiac-szervezés kérdéseiről szóló törvénymódosításra pedig egy 
speciális eset miatt kerül sor. Az ismert tej- és cukorágazat mellett a meggy 
esetében is szükséges, hogy a szabályozást kiterjesszük.  

Most átadnám a szót a főosztályvezető úrnak a módosításokkal 
kapcsolatban.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Két módosítójavaslat-tervezet van a bizottság előtt. A 
hosszabbik változat jórészt nyelvhelyességi pontosításokat tartalmaz, emellett 
két érdemi rendelkezés van benne. Az egyik a sertések tartásával, illetve 
szállításával összefüggő bejelentési kötelezettségnek a 2019. január 1-jétől 
elektronikus útra történő tereléséről szól, ez képes csökkenteni az eljárással 
kapcsolatban felmerülő költségeket, illetve a szállításhoz szükséges 
adminisztrációnak az időigényét leredukálja, valamint képes kiküszöbölni a 
hibás bevallások, illetve a hibás adatok lehetőségét. A másik érdemi módosító 
tartalom ebben a bizottsági módosítójavaslat-tervezetben a FELIR-azonosító 
megállapításával kapcsolatos eljárási szabályokra vonatkozik, hogy mikor adja 
ki, mikor vonja vissza az azonosítót az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, illetve 
a nyilvántartásában a visszavonást követően az adatokat meddig köteles 
megőrizni.  

A következő módosítójavaslat-tervezet, amely a túlterjeszkedő 
szabályokat tartalmazza, a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási 
módokról és az azonosítási kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 
módosítására irányul. Itt egy adatkapcsolatot szeretnénk létrehozni a FELIR 
és az egyéb személyazonosító adatbázisok között, ennek a technikai 
biztosítása érdekében szükséges ez a törvénymódosítás. Mivel itt a 
törvényjavaslatban eredendően meg nem nyitott törvényt érintő módosításról 
van szó, ezért minősül ez a házszabályi rendelkezések szerint túlterjeszkedő 
módosításnak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, köszönöm szépen a kiegészítést és a 

tájékoztatót. Meg szeretném kérdezni, hogy értelemszerűen ha az indoklást 
adták, akkor a benyújtást is támogatják a kormány, illetve az FM részéről.  

Megnyitom ezzel kapcsolatosan a kérdéseknek, illetve a vitának a 
lehetőségét. A bizottság részéről vannak-e kérdések, észrevételek a napirendi 
ponttal kapcsolatosan? (Senki nem jelentkezik.) Kérdést, észrevételt nem 
látok. Itt lezárom a vitát.  

Szavazás fog következni. Két döntésünk lesz. Először a bizottsági 
módosító javaslatokról döntünk. Aki azokkal egyetért, kérem, kézfeltartással 
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jelezze! (Szavazás.) Gyakorlatilag a többség. Van-e tartózkodás? (Szavazás.) 
És van-e nem szavazat? (Szavazás.) 1 nem szavazat, a többi igen szavazat, a 
bizottság elfogadta ezt.  

Most döntünk a túlterjeszkedő módosító javaslatokról. Aki azokkal 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Tartózkodás? 
(Szavazás.) Nem? (Szavazás.) 1 nem szavazat, a többi igen szavazat, a 
bizottság ezt elfogadta.  

Most következik a döntés a részletes vita lezárásáról. Aki ezekkel 
egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Nem? 
(Szavazás.) 1 nem szavazattal, a többi képviselő úr igen szavazatával 
támogattuk.  

Döntés a házszabályi megfelelésről és a jelentés elfogadásáról. Aki 
egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodás? 
(Szavazás.) Nem? (Szavazás.) 1 nem szavazat volt, a többi igen volt.  

Valamint lehetőség van bizottsági és kisebbségi előadó állítására. Én 
nem javaslom, hogy állítsunk előadót… (Az elnök Horváth Zoltánnéval 
egyeztet.) A túlterjeszkedő javaslat miatt állítanunk kell előadót. Akkor a 
bizottsági előadó állításával kapcsolatosan javaslat érkezett a személyemre 
vonatkozóan már korábban a kabinettől, én azt természetesen vállalom. Aki 
ezt elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, ezt 
egyhangúlag elfogadtuk – hiszen én is bevállaltam –, elfogadta a bizottság.  

Kisebbségi előadó ebben az esetben nem szükséges, vagy szükséges, 
hozzá akarsz szólni, Gábor, Harangozó képviselő úr?  

 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: Nem 

feltétlenül. 
 
ELNÖK: Jó, köszönöm szépen. A bizottság kisebbségi előadót nem állít. 
Tájékoztatom önöket, hogy a bizottság határozatai a ParLex rendszeren 

keresztül kerülnek majd benyújtásra. Köszönöm szépen az államtitkár úrnak 
és a főosztályvezető úrnak ennél napirendi pontnál a jelenlétet, a napirendi 
pontot lezárom. (Dr. Bognár Lajos távozik.)  

Az egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
T/15374. számú törvényjavaslat (Részletes vita) (Kijelölt 
bizottság) 

Megyünk a következő napirendi pontra, amely az egyes földügyi tárgyú 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. Kijelölt bizottságként 
tárgyaljuk ezt a napirendi pontot. Kérem az előterjesztőket, hogy a házszabály 
megfelelő bekezdésében foglalt követelmények vizsgálatát segítendő pár 
szóban foglalják össze az előterjesztés benyújtásának indokait és szabályozási 
megoldásait. A főosztályvezető úr lesz az, aki ezt így kiegészíti?  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Igen, köszönöm szépen. A törvényjavaslat öt földügyi tárgyú 
törvény kisebb terjedelmű módosítására tesz javaslatot. Elsőként a 
földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 
módosítására, az osztatlan közös tulajdonban álló tulajdonviszonyok 
megszüntetésével, megosztásával kapcsolatos eljárás tekintetében technikai 
jellegű módosítást tartalmaz. Ezen túlmenően az ingatlan-nyilvántartásról 
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szóló ’97. évi CXLI. törvény módosításához szintén technikai jellegű törvényi 
hivatkozások pontosítását tartalmazó módosítás található. 

Kicsit érdemibb a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. 
törvénynek a módosítása, amely a kis teljesítményű erőművek létesítésével 
összefüggő földvédelmi eljárásra, egyszerűsített földvédelmi eljárásra teremti 
meg a lehetőséget a javaslatban szereplő módosítással.  

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény az NFA 
tulajdonosi joggyakorlásába tartozó vagyonelemeknek a 
vagyonnyilvántartásban történő szerepeltetésével összefüggésben ad egy 
módosítást, amely szerint ezen földrészleteket térmérték vagy aranykorona-
érték szerint kell az NFA-nak nyilvántartania. Fontos ezzel kapcsolatban 
megjegyezni, hogy abban az esetben, hogyha bármilyen hasznosítás történik a 
földrészlettel, akkor természetesen a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 
köteles az adott földrészlet értékbecslését elvégezni, ez pusztán azon nyugvó 
földekre vonatkozik, amelyeket aktuálisan nem hasznosít az NFA, hogy azt 
hogyan tudja a könyveiben nyilvántartani. Mi takarékossági megfontolásokból 
nem tartjuk szükségesnek, hogy értékbecslést készítsen, hiszen majd amikor 
azt hasznosítja, akkor úgyis kell készítenie egy aktuális értékbecslést.  

Végezetül pedig a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. 
évi XLVI. törvényben kisebb terjedelemben az állami adatokkal kapcsolatos 
nyilvántartásokra vonatkozó pontosítások és a törvény alkalmazása során 
felmerülő, gyakorlatból, tapasztalatokból visszavezethető módosítások 
találhatóak meg. Ezeket igazából nem ismertetném részletekbe menően, mert 
eléggé szakmai módosítások. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Megnyitom a részletes vita következő szakaszát, amelyben a 

benyújtásra került képviselői módosító javaslatokról és a bizottsági módosító 
javaslatokról kell majd döntenünk. Egyben szeretném javasolni, hogy kijelölt 
bizottságként minden benyújtott módosító javaslatot tárgyaljunk meg, annak 
ellenére, hogy ezek nem a bizottságunkhoz lettek címezve. A bizottsági 
módosítójavaslat-tervezeteket képviselőtársaim előzetesen megkapták, és 
kiosztásra is kerültek, úgyhogy javaslom, hogy ezeket vegyük is elő, a 
háttéranyagban vannak.  

A háttéranyagban az 1. sorszám alatt Sallai R. Benedek kiegészítését 
látjuk. Meg szeretném kérdezni, hogy a kormány vagy az FM részéről… 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Tárcaálláspontot fogok tudni végig képviselni. 
 
ELNÖK: …a tárca részéről mi az álláspont. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Meg szeretném kérdezni, hogy a 

bizottság támogatja-e. (Szavazás.) 3 igen. Tartózkodás? (Szavazás.) A 
bizottság 3 igen mellett – a többi szavazat tartózkodás – nem támogatja. 
Köszönöm szépen.  



 11

A háttéranyagban a 2. sorszám alatt szintén Sallai R. Benedek javaslata 
található. Mi a tárca álláspontja? 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Jó. A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) 3 igen, a többi 

tartózkodás a bizottság részéről, a bizottság tehát nem támogatja.  
A háttéranyagban a 3. sorszám alatt Magyar Zoltán képviselő úr 

módosítása szerepel. Tárca? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A képviselő úr kíván hozzászólni?  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Dehogyis! 

(Derültség.)  
 
ELNÖK: A képviselő úr nem kíván hozzászólni. A bizottság támogatja-e 

a képviselő úr javaslatát? (Szavazás.) 3 igen. Tartózkodás? (Szavazás.) A 
többi nem szavazat, nem támogatta a bizottság.  

A következő a 4. sorszám alatti javaslat, amely Sallai R. Benedek, 
módosítása. Mi a tárcaálláspont? 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottságot szeretném megkérdezni, 

hogy támogatja-e. (Szavazás.) 3 igen. A többi tartózkodott a szavazáson.  
Ezen túl is jutottunk. 
Most áttérünk a bizottsági módosító javaslatra, a tárcaálláspontot 

szeretném megkérdezni.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja a módosító javaslat benyújtását. Ez a 
nyelvhelyességi korrekciók mellett két ponton tartalmaz érdemi módosítást: 
egyrészt a kis teljesítményű erőművek egyszerűsített földvédelmi eljárására 
nem akkor adna lehetőséget, ha az OTRT szerinti kiváló vagy jó 
terményadottságútól eltérő földön, hanem ha az átlagostól gyengébb 
minőségű földön valósul meg. Ez azért fontos módosítás, mert ez egy nagyon 
rövid, 8 napos ügyintézési határidővel lefolytatandó eljárás, viszont az OTRT 
szerinti termőhelyadottság adatai a földhivatalnál nem állnak rendelkezésre, 
ellentétben a földek átlagos minőséghez képesti osztályával, ezért az ezen 
adatbázissal való összevetés, ez az eljárás akkor folytatható le ilyen rövid idő 
alatt, hogyha ezen adatbázissal kell összevetnie az adatokat az engedélyező 
hatóságnak.  

A másik fontos, érdemi módosítás pedig az élelmiszerlánc-felügyeleti 
szerv számára biztosít térítésmentes hozzáférést a földügyi 
nyilvántartásokban megtalálható adatokhoz.  
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ELNÖK: Jó, köszönöm szépen. Van-e hozzászólás, kérdés ezzel 

kapcsolatosan? (Senki nem jelentkezik.) Nem látok.  
Lehetőségünk van arra, hogy ne külön-külön szavazzunk róluk, hanem 

összevontan, egyben szavazzunk a módosító javaslatokról, én ezt támogatnám. 
Most tehát szavazás következik a bizottsági módosító javaslatokról. Aki 
azokkal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tartózkodás? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás, a többi igen szavazat, a bizottság ezt elfogadta. 
Köszönöm szépen.  

Most következik a döntés a részletes vita lezárásáról. Aki támogatja, 
hogy a vitát zárjuk le, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tartózkodás? 
(Szavazás.) Nem szavazat? (Szavazás.) 2 nem szavazat van, a többi igen, a 
vitát lezártuk.  

Döntés a házszabályi megfelelésről és a jelentés elfogadásáról. Aki ezzel 
egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Nem? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás és 1 nem szavazat volt, a többi igen.  

Itt szükség van bizottsági előadóra? Nem szükséges. Kíván a bizottság 
kisebbségi vagy többségi előadót állítani? (Senki nem jelentkezik.) Nem. 
Akkor így a napirendi pontot lezártuk. Köszönöm szépen a főosztályvezető 
úrnak a részvételt.  

A hatékonyabb halgazdálkodáshoz szükséges szabályozási 
intézkedésekről szóló H/15098. számú határozati javaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Következik a 4. napirendi pontunk: a hatékonyabb halgazdálkodáshoz 
szükséges szabályozási intézkedésekről szóló határozati javaslat. A napirendi 
ponttal kapcsolatosan Sallai R. Benedek képviselő úr érkezik. Jön? Lesz valaki 
előadó hozzá? (Az elnök Horváth Zoltánnéval egyeztet. – Rövid szünet.) A 
tárca részéről lesz előadó ennél a napirendi pontnál? Nem kell. Van közöttünk 
halszakértő? (Derültség. – Magyar Zoltán: Persze, persze!) Jó. (Magyar 
Zoltán: Mehetünk! – Harangozó Gábor István: Szerintem támogassuk! – 
Derültség. – Rövid szünet.) Így nehéz lesz érvelni, az előterjesztő nem tud 
részt venni az ülésen. (Magyar Zoltán: Én szívesen érvelek helyette.) Jó, 
rendben van. 

Akkor megnyitom a napirendi pont tárgyalását. A hatékonyabb 
halgazdálkodáshoz szükséges szabályozási intézkedésekről szóló határozati 
javaslatot, Sallai R. Benedek képviselő úr javaslatát tárgyalja a bizottság, 
döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről. Mivel nincs itt az 
előterjesztő, így megadom a szót a bizottság tagjainak, ha hozzá kívánnak 
szólni. (Jelzésre:) Alelnök úr, parancsolj! 

Hozzászólások 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, 
elnök úr. Sallai képviselő úr, bizottsági elnök már többször élt a bizottságunk 
felé hasonló tartalmú előterjesztéssel, volt egy olyan törvénymódosítás is, 
amely abszolút a szakma által kidolgozott és elvárt javaslat volt, ezt még 
kormánypárti képviselőtársaink is elismerték annak idején, illetve volt 
határozati javaslata Sallai képviselő úrnak is, illetve nekem is, amely szintén 
ezt a problémát, problémakört kívánta kezelni.  

Most egy újabb próbálkozást láthatunk, amely még több szabad kezet 
hagy a kormányoldalnak, még kevesebb kötöttséggel bír, így szerintem még 
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inkább támogatható lehet a kormánypárti képviselők számára, hiszen azt a 
sokszor beszélt problémakört igyekszik feloldani, hogy nagyon helyes, hogy a 
természetes vizeknél a horgászat irányába ment el a hasznosítás, hiszen ez 
jóval nagyobb érintettségi számot jelent, illetve nemzetgazdasági szempontból 
is ez az előremutató, de azért ez okozott olyan problémákat, amelyeket kezelni 
kívánnak, kezelni lenne szükség. Az invazív fajoknak a visszaszorítása és az 
ezzel összefüggő problémák azok, amelyeket, úgy gondolom, nem hagyhat 
magára a kormányzat és a szakma, az én olvasatomban ehhez kíván ez a 
határozati javaslat segítséget nyújtani. Itt főként azokat a módszereket 
igyekszik bevezetni, amelyek lehetőséget kínálnak arra, hogy információval 
rendelkezzünk arra vonatkozóan, hogy mekkora súlyú egyáltalán a probléma, 
hiszen a legutolsó néhány alkalommal éppen azért söpörte le ez a bizottság is 
ezen probléma kezelését, mert arra hivatkoztak kormánypárti 
képviselőtársaim, hogy nincs elég információnk. Na mármost, ha ezt 
elfogadjuk és végrehajtjuk, akkor ez már nem lesz érv, és én úgy hiszem, hogy 
az fog bebizonyosodni, hogy valós a probléma, és gyökeres és gyors lépésekre 
van szükség. Úgyhogy támogatom.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólás? (Jelzésre:) 

Harangozó képviselő úr, alelnök úr! 
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: 

Köszönöm szépen. Én is csak szeretném megtámogatni ezt a javaslatot, és 
azért is tudom jó szívvel a kormánypárti képviselők figyelmébe is ajánlani, 
merthogy ez a javaslat nem tör lándzsát afelett, hogy a halgazdálkodás nem 
olyan régen megváltoztatott szabályai jó vagy rossz irányba mentek el, hanem 
kifejezetten arra törekszik, hogy ennek az objektív mérését elősegítő 
intézkedésekkel lássunk tisztábban, hogy hogyan kellene javítani a 
halgazdálkodás szabályain. Semmilyen ártalmas vagy – hogy mondjam? – 
kellemetlen javaslat nincsen tehát benne, ezért szerintem a kormánypárti 
képviselők is jó szívvel támogathatják. Mi mindenképp támogatni fogjuk. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Van-e további hozzászólás? 

(Jelzésre:) Földi képviselő úr, parancsoljon! 
 
FÖLDI LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Abban egyetértek Sallai képviselő úr javaslatával, hogy 
valóban fontos, hogy azt a természeti értéket, természeti kincset, amit a 
folyóvizek halállománya képez, a legnagyobb odaadással, a legnagyobb 
tisztességgel kezeljük, és úgy bánjunk ezzel a nagyon fontos természeti 
erőforrással. Ugyanakkor az is igaz, hogy a halgazdálkodásról, halvédelemről 
szóló törvényben van olyan paragrafus, amely felhatalmazza a minisztert arra, 
hogy a 2013-as végrehajtási rendeletet módosíthassa, és ebben a 
módosításban szerepelhetnek azok az irányelvek, azok a fontos eszközök, 
amelyekre Sallai képviselő úr most ebben a határozatijavaslat-tervezetben 
javaslatot tett. Én azt mondom, hogy tulajdonképpen mivel a miniszter 
felhatalmazást kapott a törvény által, és valószínűleg a 2013-as VM-rendelet 
hamarosan módosításra kerül, nem tartom indokoltnak, hogy ezt a határozati 
javaslatot a bizottság tárgysorozatba vegye.  
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ELNÖK: Jó, köszönöm szépen. Van-e további hozzászólás? (Jelzésre:) 

Magyar alelnök úr, parancsoljon! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Én csak 

bízom benne, hogy képviselőtársam információi majd a gyakorlatban is 
megerősítést nyernek, mert akkor valóban egy hatékonyabb eszközt kapunk, 
hiszen mégiscsak gyorsabb egy miniszteri rendelettel ezt végrehajtani. 
Ugyanakkor már egy ideje hallgatjuk az ígéreteket (Harangozó Gábor István: 
Igen!), a múltkor a halászatitörvény-módosításakor összehívott ötpárti 
egyeztetés a minisztériumban is olyan keretek között zajlott már, hogy ezeket 
az ígéreteket hallhattuk, és azóta sem történt semmi, illetve hozzánk ilyen 
információ nem jutott el. Úgyhogy a biztonság kedvéért én azért fenntartanám 
ezt a javaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Harangozó képviselő úr kíván 

hozzászólni.  
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: 

Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden én is hadd reagáljak, mert ez egy 
folyamatosan visszatérő probléma. Mi itt országgyűlési képviselők alapvetően 
törvényeket alkothatunk vagy módosíthatunk, és amennyiben valami 
mondjuk egy miniszteri rendelet hatáskörébe tartozik, akkor azzal 
kapcsolatban nyilvánvalóan országgyűlési határozati javaslatot nyújthatunk 
be, és országgyűlési határozatot fogadhatunk el, amelyben felkérjük a 
minisztert, hogy éljen a rendeleti jogával, és eszerint változtassa meg. Ez a 
javaslat – nagyon helyesen – így is tesz, hiszen nem mást mond, mint hogy a 
2013-as törvény módosításáról szóló törvény végrehajtási rendeleteinek 
módosításával saját hatáskörben, illetve a halgazdálkodásért felelős miniszter 
útján, s a többi, s a többi. Tehát nem szeretnénk vagy nem szeretne ez a 
javaslat átnyúlni a miniszter úr hatásköre felett, hanem mi itt országgyűlési 
képviselők kifejezetten arra kérjük fel a miniszter urat, hogy éljen a 
hatáskörével, és terjessze elő, illetve hozza meg a szükséges módosításokat.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Több hozzászólási igényt nem látok, 
lezárom a vitát.  

Szavazzunk a tárgysorozatba vételről! Aki azt támogatja, az, kérem, 
igennel szavazzon. (Szavazás.) 2 igen. Tartózkodik? (Szavazás.) A többi 
tartózkodik, nem szavazat nem volt. A bizottság nem vette tárgysorozatba az 
előterjesztést, illetve az indítványt.  

A 4. napirendi pont végére értünk. 

Egyebek 

Áttérünk az 5. napirendi pontra, amelynek keretében Font Sándor úr 
kérésének megfelelően egy tájékoztatást adnék, tervezhetővé téve a tisztelt 
képviselők munkáját: május 23-án 10 órakor lesz a következő bizottsági ülés. 

Az egyebekben kíván-e még valaki hozzászólni? (Senki nem 
jelentkezik.) Több hozzászólási igényt nem látok.  

Az egyebek napirendi pontot lezárom.  
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Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a bizottsági ülésen való részvételt, további szép napot 
és kellemes munkát kívánok.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 40 perc) 
  

Horváth István  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 

 


