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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 05 perc) 
 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a 
munkánkat segítő tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel 
kísérik bizottságunk nyílt ülését! A napirendtervezetet a szokásos módon 
eljuttattuk képviselőtársainkhoz. Kérdezem, hogy a tervezettel kapcsolatosan 
van-e kérdés, észrevétel. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincsen, akkor 
szavazzunk róla! Ki az, aki elfogadja a javaslatot? (Szavazás.) Ez egyhangú. 
Ezek szerint fogunk haladni.  

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

Az 1. napirendi pontban az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat kiegészítő részletes vitájára 
kerül sor. Köszöntöm Andréka Tamás főosztályvezető urat! Nem tudom, hogy 
úttörők vagyunk-e, de hogy a bizottságunk először végez ilyen típusú munkát, 
az egészen biztos, hiszen az elmúlt ülésezési héten és a bizottsági ülésen egy 
úgynevezett túlterjeszkedő módosító javaslat került benyújtásra, amelyet az 
Országgyűlés szabályszerűnek fogadott el, így erre vonatkozóan az általános 
vitát újra meg kellett nyitni a házszabályi rendelkezés idevonatkozó szabálya 
alapján. Az Országgyűlés a május 18-ai ülésén lefolytatta és lezárta ezt az 
általános vitát.  

A kiegészítő részletes vitát bizottságunk a T/15372/3. számú 
szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslatról folytatja most le. A 
szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslathoz nem érkezett képviselői 
módosító javaslat, és saját szándékkal sem szeretnénk élni, így a kiegészítő 
részletes vita lezárásáról és a kiegészítő részletes vitáról szóló bizottsági 
jelentés benyújtásáról kell döntenünk, illetve a bizottsági előadó állításáról, és 
én itt azt javaslom, hogy Horváth István alelnök úr – akinek eddig is volt már 
megbízatása ezzel a jogszabállyal kapcsolatosan – lássa el ezt a feladatot az 
Országgyűlés ülésén.  

Az indítványt ismerjük, a vita, mint említettem, lefolytatásra került a 
kiegészítéssel kapcsolatosan, így aztán egyből a részletes vita lezárására kell 
most formailag javaslatot tennem, hiszen – mint említettem – nincs módosító 
indítvány, és a bizottságunk sem szándékozik benyújtani ilyet. Ezért 
kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a részletes vitát lezárjuk. Aki 
ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú.  

A szokásos módon, a formaiságot betartva, kérdezem, hogy ki ért azzal 
egyet, hogy a bizottság erről jelentést is nyújtson be a házelnökhöz. Aki ezzel 
egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez szintén egyhangú.  

Én úgy látom, hogy ezzel az 1. napirendi ponttal kapcsolatosan további 
döntést nekünk nem kell hoznunk. A bizottság e törvényjavaslathoz tartozó 
határozatairól a ParLex rendszeren keresztül tudnak tájékozódni, minden 
idevonatkozó indítvány ott került benyújtásra.  

Ezzel az 1. napirendi pontot lezárom.  
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Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
T/15381. számú törvényjavaslat (Részletes vita) (Vitához 
kapcsolódó bizottság) 

A 2. napirendi pont a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 
szóló törvényjavaslathoz kapcsolódó részletes vita. Ennél a napirendi pontnál 
szeretettel köszöntöm Nyilas Ilona Hajnalkát és az őt kísérő munkatársát! 
Meg szeretném kérdezni, hogy a kormány képviseletében történő álláspont-
kifejtés kormányzati döntést vagy minisztériumi döntést fog-e takarni.  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Előzetesen szeretném 
jelezni, hogy tárcaálláspontot fogunk tudni képviselni. 

 
ELNÖK: Tárcaálláspontot, rendben. Köszönöm szépen.  
A részletes vita első szakaszában a bizottság az általa megjelölt 

törvényjavaslat egésze tekintetében vizsgálja a házszabályszerűséget. A 
bizottság csak azokról a módosító javaslatokról foglal állást, amelyeket a 
benyújtó képviselő házszabályszerűen a bizottságnak címzett.  

Szeretném ismertetni a költségvetésre vonatkozó eljárási szabályokat a 
tárgyalás későbbi lefolyására vonatkozólag. A részletes vitában kialakított 
véleményt a bizottság részletes vitáról szóló jelentése tartalmazza, míg a 
kisebbségi véleményt függelékként kell csatolni a jelentéshez. A bizottság és a 
kisebbség véleményét a plenáris ülésen folytatott vitában a Költségvetési 
bizottság előadója és kisebbségi előadója fogja majd ismertetni. Közvetlenül a 
bizottsági jelentésről való szavazás után a bizottság kisebbségben maradt 
tagjai bejelenthetik, hogy kisebbségi véleményt terjesztenek elő, fontos 
azonban felhívni a figyelmet arra, hogy a bizottsági és a kisebbségi vélemény 
csak olyan elemeket tartalmazhat, amelyek a bizottsági vitában bármely 
részről is elhangzottak. A bizottság részletes vitáról szóló jelentése és a 
jelentés függelékeként a kisebbségi vélemény egyszerre kerül benyújtásra, 
ezért fontos, hogy a kisebbségi vélemény az ülés végéig eljuttatásra kerüljön a 
bizottság titkárságára.  

Kérem az előterjesztőt, hogy a határozati házszabály 44. § 
(1) bekezdésében foglalt követelmények vizsgálatát segítendő pár szóban 
foglalja össze az előterjesztés benyújtásának indokait és szabályozási 
megoldásait, különös tekintettel az agrárgazdasági részre. Most megadom a 
szót.  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Tájékoztatni szeretném a bizottságot a házszabály 44. § 
(1) bekezdésében foglalt követelményeknek való megfelelőség tekintetében. Ez 
alapján a kormány az Alaptörvény 36. cikkének megfelelően készítette elő és 
nyújtotta be a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslatot. Ugyancsak az Alaptörvényben meghatározottaknak 
megfelelően törvényi szinten került szabályozásra, tehát annak megfelelően 
került benyújtásra. A 2018. évi költségvetésitörvény-javaslat nemzetközi 
jogból és európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem sért, valamint 
megfelel a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. IRM-rendelet előírásainak, 
annak betartásával került kialakításra, az igazságügyi tárca ellenőrizte az 
anyagot az egyeztetések során.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Az álláspontunk kifejtése miatt át 

szeretném adni a bizottsági ülés vezetését Horváth István alelnök úrnak.  
 

(Az ülés vezetését Horváth István, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 

ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a bizottságot, és megadom a szót az 
elnök úrnak.  

 
FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen. Ebben 

az első vitaszakaszban szeretném röviden kifejteni a kormánypárti képviselők 
álláspontját a törvényjavaslattal kapcsolatosan, különös tekintettel a 
mezőgazdasági fejezetet érinteném.  

Az elmúlt években a mezőgazdaság, a mezőgazdasági költségvetés 
megfelelő stabilitást mutatott, és ez 2018-ban is folytatódik. Jórészt ennek a 
folyamatos stabilitásnak a következménye, hogy a mezőgazdaság az ország 
gazdasági teljesítményének a gerincét adja. Az ágazat szempontjából és a 
költségvetési források irányából nézve a magyar nemzetgazdaság erejét a saját 
erőből nyújtott támogatások mutatják, amelyek 2010 óta folyamatosan 
emelkednek, és a legmeghatározóbb elemei a jövő évi agrárköltségvetésnek. 
Ezek a támogatások az Unióból érkező vidékfejlesztési támogatásokkal együtt 
meghatározóak a magyar mezőgazdaság és közvetve az egész társadalom 
számára. Egyrészt hatékonyan javítják a gazdálkodók pénzügyi és jövedelmi 
helyzetét, és ösztönzik beruházásaikat, másrészt hozzájárulnak a lakosság 
egészséges élelmiszerrel való ellátásához, a természeti erőforrásokkal való 
fenntartható, környezetkímélő gazdálkodáshoz, az állatjóléti követelmények 
betartásához, az időjárási kockázatok kezeléséhez és a vidéki térségek 
társadalmi, gazdasági fejlődéséhez.  

A nemzeti agrártámogatásokra a 2018. évi költségvetésben 
78,5 milliárd forint került betervezésre, ami a 2017. évi 77,5 milliárd forinthoz 
képest mintegy egymilliárd forinttal nagyobb, a 2010. évihez viszonyítva pedig 
már 35,8 milliárd forinttal jelent többet. Az Unió által külön nem támogatott 
sertés- és baromfiágazat támogatása a háromszorosa a 2010-ben adott 
kifizetéseknek. A nemzeti agrártámogatások mellett a különféle 
állattenyésztési és állatvédelmi támogatások, a tanyafejlesztési program, az 
osztatlan közös földterületek felszámolására irányuló program, valamint a 
2012-ben elindult sertésstratégia intézkedéseinek költségvetési háttere 
szilárd. Az uniós kiegészítésekkel működő támogatások esetén jelentős 
növekedést hoz a jövő évi büdzsé. A méhészeti program több mint 100 millió 
forinttal kap több forrást, az „Igyál tejet!” program kerete további 100 millió 
forinttal, az Iskolagyümölcs-programé pedig több mint 500 millió forinttal 
emelkedik.  

Az ágazat stabilitásának fenntartását a támogatásokon kívül egy másik 
fontos eszköz is szolgálja: a nemzeti agrárkárenyhítési rendszer. A 2018-ban 
rendelkezésre álló források továbbra is lehetővé teszik, hogy a kárenyhítési 
igények teljes mértékben kifizetésre kerüljenek. Ezen felül innen kerül 
finanszírozásra a hamarosan kiépülő országos jégkármegelőző rendszer is, 
amely hazánk egész területét védeni fogja a jégkárok ellen, és ezzel egyedülálló 
lesz a térségben. A kárenyhítési juttatások által lefedett kockázatok köre 
szélesedett, és a tagok száma is folyamatosan emelkedik, ami a program 
sikerét mutatja.  
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A támogatásokon kívül fontos, hogy az agrár-célelőirányzatok 
költségvetési háttere a korábbi évekhez hasonlóan képes lesz biztosítani a 
különböző kutatási, védelmi és érdekképviseleti feladatok hátterét, a 
környezetvédelmi feladatok köre pedig szélesedik a 2018-as költségvetésben. 
Külön kiemelendő, hogy az agrármarketing-célelőirányzat újra a 
mezőgazdasági büdzsé részét képezi, és az is, hogy a támogatások kifizetési 
szerveinek átszervezése ellenére költségvetési oldalról minden további, a jó 
működéshez szükséges forrás rendelkezésre áll.  

A 2018. évi költségvetés-tervezet a korábbi évekhez, de leginkább a 
2010 előtti költségvetésekhez viszonyítva jelentős többletforrásokat biztosít a 
magyar mezőgazdaság szereplői részére, és várhatóan továbbra is stabilitást 
tud nyújtani az ágazat számára. Elmondható, hogy a költségvetési 
törvényjavaslat összes fejezete hasonlóan pozitív képet mutat, így az 
mindenképpen támogatást érdemel. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszaadom az ülésvezetést az elnök úrnak.  

 
(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. E vitaszakasz megnyitása után egy 

feladatunk maradt, amely szerint el kell döntenünk, hogy a házszabályi 
rendelkezésnek megfelel-e a benyújtott törvényjavaslat, ezért kérdezem a 
bizottság tagjait, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a benyújtott 
törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezés 44. (1) bekezdésének. Aki 
ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú döntés.  

Az első vitaszakaszt lezárom.  
Megnyitom a második vitaszakaszt, ahol a bizottságunkhoz benyújtásra 

került képviselői módosító javaslatokról kell döntenünk. Az előzetesen 
megküldött és kiosztásra került háttéranyag tartalmazza a bizottságunkhoz 
benyújtott módosító javaslatokat. Felhívom a figyelmet, hogy az együtt 
kezelendő pontokról együttes vitát folytat a bizottság, és támogatásukról egy 
szavazással dönt – ahogy ezt eddig is tettük.  

A módosító javaslatoknál látható egy nagyobb mennyiségű, ugyanarra a 
célra irányuló indítványsor. A háttéranyag 320-406. és 665. pontjaiban Egyed 
Zsolt jobbikos képviselőtársunk a Miniszterelnökség rendkívüli kormányzati 
intézkedések kiadás terhére számos indítványában a Földművelésügyi 
Minisztérium állatvédelem támogatása javára 84 különböző állatvédő 
szervezetnek, alapítványnak juttatna forrást, és ezeket a módosító javaslatokat 
bizottságunkhoz címezte megtárgyalásra. A házszabály szerint csak akkor 
lehet több módosító javaslatról egy szavazással dönteni, ha a módosítók 
tárgyalását a bizottság összekapcsolta. Ugyanakkor a csomagból kikérés 
alapján bármelyik képviselő bármelyik indítványt szavazásra külön kikérheti. 
Javaslom tehát, hogy bizottságunk kapcsolja össze a fent vázolt érvek alapján 
a felsorolt módosító javaslatokat, azaz a 320-406. és a 665. pontokat az 
összefüggéseikkel, ennek tárgyalását, azzal, hogy a szavazás csomagban 
történik. Erről vita nélkül kell döntenünk.  

Ki az, aki egyetért azzal, hogy kapcsoljuk össze az imént részletezett 
módosító javaslati pontokat? Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ez többség.  

Ezen döntésünknek megfelelően a következő szavazás a bizottság által 
összekapcsolt 320-406. és a 665. pontról összefüggéseikkel együtt történik egy 
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szavazással. Mint tisztáztuk, a kormány képviselője tárcaálláspontot fog 
ismertetni.  

Kérem, hogy mindenki vegye elő a háttéranyagot, és nézzék meg a 320-
406. és a 665. indítványokat, mert ezekről fogunk most majd dönteni – arról, 
hogy egy csomagban szavazzunk ezekről, arról történt szavazás. Ezért a 
tárcának is jelzem, hogy most az imént említett, csomagban szavazandó 
módosító javaslatokról fogom kérdezni a tárcát, amelyek, mint említettem, a 
320-406. és a 665. pontokat tartalmazza. Erről kérdezem a tárca álláspontját.  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. Úgy, ahogy az elnök úr is említette, 
mindegyik módosító javaslat a rendkívüli kormányzati intézkedések 
előirányzatról vonna el forrásokat, ez pedig a jelenlegi szabályok alapján nem 
javasolt, mivel az államháztartásról szóló törvény alapján ez az előirányzat év 
közben meghozott kormányzati döntésekből következő feladatok 
finanszírozására és az előirányzott, de elháríthatatlan ok miatt elmaradó 
költségvetési bevételek pótlására szolgál. A törvény alapján ennek mértéke 
nem lehet kevesebb a kiadási összeg 0,5 százalékánál, a jelenleg előirányzott 
110 milliárd forint pedig 0,55 százalékot tesz ki, tehát ennek a csökkentését 
nem javasoljuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Igen, 

Magyar Zoltán alelnök úr! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Ha jól értettem az indoklást, akkor tehát a célokkal egyet tetszenek érteni, 
csak a második láb nem stimmel, hogy honnan vegyük el ezt a forrást. Ez a 
kisebbik probléma, azt hiszem, hogy találunk rá módot akkor, tehát hogyha 
mindenki úgy gondolja, hogy ezek olyan meghatározó célok, amelyek 
többletforrást igényelnek és érdemelnek, akkor javaslom, hogy módosítsunk 
az elvételi ponton, és el tudjuk fogadni ezeket a javaslatokat. Köszönöm.  

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

Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, aki az indítványcsomagot támogatja? Aki igen, 
kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egy, ez biztosan kisebbség, a 
bizottságunk tehát nem támogatja az imént említett, részleteiben tárgyalt 
indítványcsomagot.  

A kiosztott segédletben a következő megtárgyalandó módosító 
indítvány nálam a háttéranyag 600. pontja, amely összefügg a 879. ponttal. 
Kérek mindenkit, hogy e szerint próbáljuk meg tárgyalni. A háttéranyag 600. 
pontja Ander Balázs képviselőtársunk módosító javaslata. Mi a tárca 
álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

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

az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Egy, ez kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  

A 704. a következő indítvány, amely Magyar Zoltán képviselőtársunk 
javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
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NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

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

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

A 706. javaslat Magyar Zoltán indítványa. Mi a tárca álláspontja? 
 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

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

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

A 714. javaslat Magyar Zoltán indítványa. Mi a tárca álláspontja? 
 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

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

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

A 715. javaslat szintén Magyar Zoltán és további képviselőtársak 
indítványa. Mi a tárca álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

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

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

A 718. javaslat Magyar Zoltán indítványa. Mi a tárca álláspontja? 
 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

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

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

A 720. sorszámú javaslat Magyar Zoltán és Z. Kárpát Dániel indítványa. 
Mi a tárca álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

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

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

A 721. javaslat Magyar Zoltán és Z. Kárpát Dániel indítványa. Mi a tárca 
álláspontja? 
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NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

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

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

A 722. javaslat Egyed Zsolt indítványa. Mi a tárca álláspontja? 
 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

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

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

A 808. javaslat Magyar Zoltán indítványa. Mi a tárca álláspontja? 
 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

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

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

A 810. javaslat Egyed Zsolt indítványa. Mi a tárca álláspontja? 
 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

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

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

A 812. javaslat Magyar Zoltán indítványa. Mi a tárca álláspontja? 
 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

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

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

A 813. javaslat Magyar Zoltán indítványa. Mi a tárca álláspontja? 
 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

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

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

A 814. javaslat Magyar Zoltán indítványa. Mi a tárca álláspontja? 
 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

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

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

A 822. javaslat Magyar Zoltán és Z. Kárpát Dániel indítványa. Mi a 
tárca álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

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

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

A 826. javaslat Magyar Zoltán indítványa. Mi a tárca álláspontja? 
 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

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

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

A 845. javaslat Magyar Zoltán indítványa. Mi a tárca álláspontja? 
 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

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

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

A 851. javaslat szintén Magyar Zoltán indítványa. Mi a tárca 
álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen. 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Itt egy indoklást 

szeretnék kérni, mivel ez egy régi kormányzati ígéret. 
 
ELNÖK: A 851. pontról van szó.  
 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): A 851. ajánlási pont alatt szereplő módosító javaslat összesen 
300 millió forintot csoportosítana el a Miniszterelnöki Kabinetirodától, 
pontosabban annak a kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok előirányzatáról, és ami a kedvezményezett előirányzat 
lenne, az a XIV. Belügyminisztérium fejezet, a Szigetköz vízpótlásának 
támogatása előirányzat. Ezzel kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy a 
Miniszterelnöki Kabinetiroda látja el a miniszterelnökhöz és a kormányhoz 
kapcsolódó egységes lakossági kommunikációs feladatokat, amelyeket a 
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magyar állampolgárokkal folytatott folyamatos párbeszéd útján kíván 
biztosítani. A kormány továbbra is a lakossággal történő konzultációk alapján 
kívánja meghozni a sarkalatos döntéseket. (Magyar Zoltán: Óriási!) Az 
előirányzat csökkentése megnehezítené a hatékony feladatellátást és a 
lakosság bevonását a döntéshozatal mechanizmusába. Ezzel kapcsolatban 
még kiegészítésként jelzem, hogy a XII. Földművelésügyi Minisztérium 
fejezetben létezik egy ilyen Szigetköz monitoringfeladataival kapcsolatos 
előirányzat (Magyar Zoltán: Az egy kicsit más!), amely ehhez hasonló célokat 
szolgálna. (Harangozó Gábor István: Nem egészen!) Illetve a különböző 
KEHOP-előirányzatokat lehet még hasonló célokra igénybe venni. (Magyar 
Zoltán: Hajrá!)  

 
ELNÖK: Ühüm. Az FM-től nincs itt véletlenül valaki a költségvetéssel 

kapcsolatosan? Csak kérdezem. (Magyar Zoltán: Ez BM!)  
 
KLENCZNER GERGELY főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): (Hangosítás nélkül:) Az FM fejezetben 55 millió forint 
került… 

 
ELNÖK: Mert szakmailag szeretném azért megkérdezni, hogy ne 

kelljen külön terhelnie ezzel a bizottságunknak a minisztériumot, tehát erre 
azért mondjunk valamit! A képviselő úr kevésnek látja, én nem tudom 
megítélni, hogy ez kevés vagy nem kevés, de egyáltalán, engem nem ez az 
összeg érdekel, meg az, hogy honnan veszik el, és az miért nem jó, rendben 
van, hanem hogy mi van a Szigetköz vízpótlásának a témakörével, hol tartunk 
egyáltalán most? (Magyar Zoltán: Sehol! Majd én elmesélem, hol tartunk!) 

 
KLENCZNER GERGELY főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Jó napot kívánok! Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A 
Földművelésügyi Minisztérium költségvetési főosztályáról csak annyit tudok 
mondani a téma kapcsán… 

 
ELNÖK: A nevét még legyen szíves megmondani! 
 
KLENCZNER GERGELY főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Klenczner Gergely vagyok, a költségvetési főosztály vezetője. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
 
KLENCZNER GERGELY főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Annyit tudok mondani, hogy 55 millió forint került a jövő évre 
tervezésre a Földművelésügyi Minisztérium fejezetében szigetközi 
monitoringfeladatokra, tehát tipikusan arra szolgál ez az előirányzat, hogy a 
korábbi években a vízlépcső, a Szigetközből elterelt víz milyen ökológiai 
hatásokat… 

 
ELNÖK: …okozott… 
 
KLENCZNER GERGELY főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): …okozott, ezeknek a monitoringját, ami évek óta nem kellő 
forrással került biztosításra, ez a jövő évtől biztosítja ezeket a kiadásokat.  
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ELNÖK: Értem.  
 
KLENCZNER GERGELY főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Tehát ez tipikusan ezt a célt fogja szolgálni, ez 
monitoringfeladatok ellátását fogja biztosítani.  

 
ELNÖK: Igen. Akkor mégsem tudjuk elkerülni, amit el akartam, és 

akkor arra kérem önt – lehet, hogy akkor a tárca vezetője felé is 
megfogalmazzuk hivatalosan a kérésünket –, hogy erről kapjunk már egy 
leiratot, mert én azt értem, hogy monitoringra most ennyi pénz elkülönítésre 
került, de ez egyelőre még csak az eredményt, a káros eredményt próbálja 
felmérni, nem pedig a vízpótlásról gondoskodik. Én el tudom azt képzelni, 
hogy először meg kell történnie ennek a tudományos felmérésnek, és utána 
lehet csak visszaengedni a vizet, de itt azért vegyük már bele az összes régóta 
húzódó problémát és folyamatot: szlovák tárgyalás, a mi magyar álláspontunk, 
a vízmegosztás kérdésköre. Tudom, hogy ez nem egyszerű, tehát nagyon sok 
lába van ennek a kérdésnek, és valószínű, hogy nem is lehetne ezzel az 
egyetlenegy módosító indítvánnyal, ezzel a 300 millió forinttal helyretenni ezt 
a kérdéskört, hogy na, akkor menjen a víz, és az 300 millió forinttal 
megoldható, én is úgy érzékelem, hogy Magyar Zoltán inkább a 
figyelemfelhívást vagy az ügy előmozdítását szerette volna ezzel elérni, hogy 
mind a környezetvédők, mind a területen élő lakosság, mind a kormányzat 
régóta azt mondja, hogy ez így nem jó, ahogy van, komoly károk történtek, 
nézzük meg, mi menthető, hogyan kellene helyreállítani. Azt kérnénk 
bemutatni, hogy egy időtávban miben gondolkodik jelenleg a tárca, mit csinált 
eddig, plusz-mínusz, hogy sikerült, nem sikerült egyezségre jutnunk, 
megegyeznünk, környezetvédők, biológusok, vízturisztika – és nem tudom, 
hányféle igény lehet ott ilyenkor hirtelen –, vagyis itt tartunk, tehát egy jelen 
helyzet, és egy időtáv, hogy: és ezt szeretnénk tenni, ez a célunk, hogy ennyi 
köbméter/secundum jöjjön, vagy én nem tudom, hogy mi a célunk, de valami 
ilyesmire gondolok persze, és akkor annak a stabilitása, a fenntarthatósága és 
minden egyéb, ami ennek a beavatkozásnak következménye lesz. Tehát hogy 
mi a jövőképe erről a tárcának, erről kérnénk egy leiratot. 

 
KLENCZNER GERGELY főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Ezt írásban válaszolnánk meg. 
 
ELNÖK: Ezt nagyon megköszönnénk, a bizottságunkhoz kérem 

szépen… 
 
KLENCZNER GERGELY főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): A bizottsági elnök úrnak címezve.  
 
ELNÖK: …, eljuttatni, és ezt továbbítjuk a tagjainknak.  
 
KLENCZNER GERGELY főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Persze, én ezt jelzem a tárca részére. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
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Most azt nem tudom, hogy erről a pontról szavaztunk-e, vagy még csak 
vitatkoztunk. (Közbeszólások: Nem szavaztunk róla.) Csak vitatkozunk. 
(Jelzésre:) Magyar Zoltánnak adok szót. 

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

Csak annyi kiegészítést tennék, mivel ebben az ügyben négy vagy öt 
minisztériummal levelezek most már évek óta, hogy az a tapasztalatom, hogy 
a Belügyminisztérium tud szakszerűbb választ adni, és ő látja át jobban ezt a 
helyzetet, mivel a vízkezelés most már hozzá tartozik. Ettől függetlenül örülök, 
hogyha az FM is mond valamit végre, mert az írásbeli kérdésekre nem nagyon 
szokott. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Igen, csak ennek van egy környezetvédelmi lába, a monitoring 

meg különösen az FM-hez tartozik, én úgy gondolom. Ezt majd nekik kell 
látniuk, hogy mennyire kell együtt dolgozni a BM-mel a válaszadás 
tekintetében (Magyar Zoltán: Persze!), ebben mi nem akadályozzuk meg. 
(Magyar Zoltán: Jó, csak kérdezni akartam.), hogy a válaszadás tekintetében 
a figyelmük kiterjedjen a BM-mel való konzultációra is.  

A 851. sorszámú indítványnál tartunk továbbra is. Akkor kérdezem, 
hogy ki az, aki támogatja ezt az indítványt. (Szavazás.) Három, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja az indítványt.  

A 937. javaslat Magyar Zoltán indítványa. Mi a tárca álláspontja? 
 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk, ahogy az elején is jeleztem. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

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

Az 1066. javaslat a következő indítvány, amely Egyed Zsolt 
képviselőtársunk indítványa. Mi a tárca álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

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

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

Én nem látok további olyan indítványt, amelyről a bizottságunknak 
tárgyalnia kellene, ezért a részletes vita lezárására teszek javaslatot. 
Kérdezem, ki az, aki egyetért azzal, hogy a bizottságunk zárja le a részletes 
vitát. Aki egyetért vele, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Többségi 
döntéssel a részletes vitát lezártuk.  

A jelentés elfogadására teszek javaslatot. A szokásos módon a 
házelnöknek címezve jelentést szeretnénk benyújtani az itt elhangzottakról. Ki 
az, aki egyetért a jelentés benyújtásával és elfogadásával? Aki egyetért vele, az 
kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez többség.  

Tájékoztatom önöket, hogy a bizottság határozatai ez esetben is a 
ParLex rendszeren keresztül kerülnek benyújtásra, és ott lehet tájékozódni az 
egyes fordulatokról.  
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A 2. napirendi pontot is lezárom, nem látok több olyan szavazást, 
amelyet meg kellene tartania a bizottságunknak. A 2. napirendi pontot 
lezárom. Köszönöm a tárcáknak a képviseletet. 

Egyebek 

A 3. napirendi pont az egyebek. Szeretném tájékoztatni a bizottság 
tagjait, hogy megkeresés érkezett a Miniszterelnökségtől, amelyben azt kérik, 
hogy amennyiben nincs elháríthatatlan ok, június 7-én, szerdán 10 órakor a 
tárca be szeretne számolni a vidékfejlesztési program aktuális helyzetéről. Én 
ezt az időpontot visszaigazoltam, és ezért a miniszter úrnak, Lázár miniszter 
úrnak és az őt kísérő államtitkár uraknak jeleztük, hogy állunk a 
rendelkezésükre.  

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Hány órakor lesz, 

elnök úr? 
 
ELNÖK: Június 7-én 10 órakor, június 7-én, szerdán 10 órakor. Akkor 

kedden kezdjük az úgynevezett hétfői nappal. 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm.  
 
ELNÖK: Nekem az egyebekben más bejelentenivalóm nincsen. Másnak 

van-e esetleg? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor ezt a 3. 
napirendi pontot is lezárom.  

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 39 perc) 
  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

  

Horváth István  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 

 


