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Napirendi javaslat
1.

Az agrárium versenyképességének javítása érdekében egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/18099. szám)
(Győrffy Balázs és Font Sándor (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 35 perc)
Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a
napirend elfogadása
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban
ELNÖK: Jó napot kívánok. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Kollégák!
Mindenkit tisztelettel köszöntök a Mezőgazdasági bizottság 2017. november
21-ei ülésén. Az előzetesen kiküldött napirendi pontot mindenki megkapta, de
mielőtt erről döntést hoznánk, ismertetem a helyettesítési rendet.
Font Sándor elnök urat én helyettesítem, Farkas Sándor alelnök urat
Győrffy Balázs képviselőtársam helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság
határozatképes. (Dr. Legény Zsolt: Én pedig Harangozót.) Igen. Papír van?
Megcsináljuk. Akkor Legény képviselőtársam Harangozó képviselőtársamat
helyettesíti, így az ellenzék jóval nagyobb számban tudja ellensúlyozni a
kormánypárt hadtestjeit.
Tisztelt Képviselőtársaim! Mint mondtam, az előzetesen kiküldött
napirendi sort mindenki megkapta. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan
van-e valakinek észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Akkor szavazzunk!
Aki elfogadja a napirendet, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú szavazással elfogadta a napirendi
javaslatot.
Az agrárium versenyképességének javítása érdekében egyes
törvények
módosításáról
szóló,
T/18099.
számú
törvényjavaslat
(Részletes vita)
Megnyitom az 1. napirendi pontot: az agrárium versenyképességének
javítása érdekében egyes törvények módosításáról szóló T/18099. számon
benyújtott törvényjavaslat részletes vitáját. Győrffy Balázs, Font Sándor és
Jakab István fideszes képviselőtársaink önálló indítványa. Részletes vitát a
határozati házszabály 44.-45. §- alapján kijelölt bizottságként folytatjuk le.
Tisztelt Képviselőtársaim! Megnyitom a részletes vita 1. szakaszát, a
törvényjavaslatnak a házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban
meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát.
Köszöntöm körünkben Andréka Tamás főosztályvezető urat az FM-ből.
Majd kérem, hogy ő nyilatkozzon a minisztérium nevében. Kérdezem az
előterjesztők képviseletében jelen lévő Győrffy Balázst, hogy kívánja-e az
előterjesztés benyújtásának indokait, a szabályozás megoldásait a házszabály
44. § (1) bekezdésében foglalt követelmények rendelkezéseinek való
megfelelés tekintetében kiegészíteni.
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Indokolni nem szeretném, viszont egy
módosítást szeretnék javasolni az előzetesen kiküldötthöz képest. A
vízgazdálkodásról szóló ’95. évi LVII. törvény módosításának, ha a módosítót
nézzük, az 1. § 1 pontjában, a 2. sorban az van, hogy az öntözött területek után
hektáronkénti évi 8000 köbmétert javaslom - Bánhegyi Gyula
ombudsmanhelyettes kérésére - 4000 köbméterre csökkenteni.
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Más?
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GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Más nincs, köszönöm.
Határozathozatalok
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki
hozzászólni a részletes vitának ebben a szakaszában. (Senki sem jelentkezik.)
Senki.
Kérdezem a bizottságot, egyetért-e azzal, hogy a törvényjavaslat
megfelel a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.
Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag
egyetértettünk abban, hogy a törvényjavaslat megfelel a házszabályban
rögzített követelményeknek. Tisztelt Képviselőtársaim! A vitának ezt a
szakaszát lezárom.
Megnyitom a részletes vita 2. szakaszát. Tekintettel arra, hogy a
törvényjavaslathoz módosító javaslat nem érkezett, illetve módosító javaslatot
nem nyújtottunk be, így a bizottságunk saját módosítási szándékainak
megfogalmazását fogjuk most megtenni.
A módosítási javaslatot képviselőtársaim előzetesen megkapták, és az
ülés előtt a kollégák ki is osztották. Megnyitom a módosítási javaslatok vitáját,
és ha jól értelmezem, akkor itt fogjuk orvosolni azt, amit képviselőtársam az
előbb fölvetett.
Tehát tisztelt képviselőtársaim, ezt be fogjuk egy szavazással építeni az
előttünk fekvő módosító javaslat tervezetébe, amit képviselőtársam mondott.
Úgyhogy most arra kérem meg az előterjesztők nevében Győrffy Balázs
képviselő urat, hogy pontonként nyilatkozzon a támogatás kérdésében.
(Győrffy Balázs: Egyenként?) Igen.
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Az előbb ismertetett módosítással
támogatom.
ELNÖK: Köszönöm, arról majd külön szavazunk. Kérdezem a
főosztályvezető urat, hogy először is kormány- vagy tárcaálláspontot képvisel.
DR.
ANDRÉKA
TAMÁS
főosztályvezető
(Földművelésügyi
Minisztérium): Tárcavéleményt tudok képviselni, elnök úr. Támogatjuk az 1.
pontot.
ELNÖK: Köszönöm. Arról is kérdezem főosztályvezető úr, hogy a
Győrffy képviselő úr által az előbb tett módosítást, hogy 8000-ről 4000-re
csökkentsük a köbmétert, támogatja-e?
DR.
ANDRÉKA
TAMÁS
Minisztérium): Azt is támogatjuk.

főosztályvezető

(Földművelésügyi

ELNÖK: Azzal is egyet tud érteni, köszönöm szépen.
A következő a 2. pontban a 3. §-ra vonatkozó módosítás. Képviselő úr!
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Támogatom.
DR.
ANDRÉKA
TAMÁS
Minisztérium): A tárca is támogatja.

főosztályvezető

(Földművelésügyi
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ELNÖK: Köszönöm. A 3. pont.
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Támogatom.
DR.
ANDRÉKA
TAMÁS
főosztályvezető
(Földművelésügyi
Minisztérium): A tárca a 110. § (4) bekezdésére szeretne egy módosítást kérni,
amely szerint a szöveg az lenne, hogy a vadászati hatóság az (1) bekezdésben
foglalt kérelmet elutasítja, ha annak tartalma - különös tekintettel a
földtulajdonosi döntésre az üzemterv vagy a haszonbérleti szerződés
rendelkezéseire - ellentétes az e törvényben foglalt vadgazdálkodási
előírásokkal vagy veszélyezteti a vad élőhelyét, illetve a vadállománnyal
folytatott szakszerű és fenntartható vadgazdálkodást.
Ennek az lenne az indoka, hogy alkotmányos szempontból ha egy
hatóságnak mérlegelési jogköre van egy kérelem elbírálása során, akkor meg
kell adni a mérlegelés szempontjait. Mi a mérlegelés szempontjai körében
mint üzemterv-hosszabbítás esetében ugyanazokat a szempontokat
szeretnénk alkalmazni, mint az üzemterv jóváhagyására vonatkozóan, tehát
elsősorban a vad, illetve az élőhely védelmének vizsgálatát kell lefolytatni
ennek az eljárásnak a keretében.
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Tehát a vadászati
törvény 110. § (4) bekezdésével kapcsolatban az önök előtt fekvő javaslathoz
képest főosztályvezető úr a tárca nevében egy pontosítást fogalmazott meg.
kérdezem az előterjesztőt, hogy a tárca pontosítási javaslatát el tudja-e
fogadni.
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Igen, támogatom.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor mehetünk tovább. 4. pont.
Kérdezem a képviselő urat mint előterjesztőt, hogy támogatja-e.
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Támogatom.
ELNÖK: Főosztályvezető úr?
DR.
ANDRÉKA
TAMÁS
Minisztérium): Támogatom.

főosztályvezető

(Földművelésügyi

ELNÖK: Köszönöm. 5. pont. Előterjesztő!
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Támogatom.
ELNÖK: Főosztályvezető úr!
DR.
ANDRÉKA
Minisztérium): A tárca is.

TAMÁS

főosztályvezető

ELNÖK: Köszönöm. 6. pont.
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Támogatom.

(Földművelésügyi
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ELNÖK: Köszönöm.
DR.
ANDRÉKA
Minisztérium): A tárca is.

TAMÁS

főosztályvezető

(Földművelésügyi

ELNÖK: A 7-es is egy egyszerű kodifikációs pontosítás. Előterjesztő!
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Szintén támogatom.
ELNÖK: Köszönöm. Főosztályvezető úr!
DR.
ANDRÉKA
TAMÁS
Minisztérium): Támogatjuk.

főosztályvezető

(Földművelésügyi

ELNÖK: Köszönöm. 8. pont.
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Támogatom.
ELNÖK: A tárca?
DR.
ANDRÉKA
TAMÁS
Minisztérium): Támogatjuk.

főosztályvezető

(Földművelésügyi

ELNÖK: Köszönöm. 9. pont.
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Támogatom.
ELNÖK: Köszönöm. Tárca!
DR.
ANDRÉKA
TAMÁS
Minisztérium): A tárca is támogatja.

főosztályvezető

(Földművelésügyi

ELNÖK: Köszönöm. 10. pont.
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Támogatom.
DR.
ANDRÉKA
TAMÁS
Minisztérium): Támogatjuk.

főosztályvezető

(Földművelésügyi

ELNÖK: Köszönöm. 11. pont.
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Támogatom.
DR.
ANDRÉKA
TAMÁS
Minisztérium): Támogatjuk.

főosztályvezető

ELNÖK: Köszönöm. 12 pont.
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Támogatom.

(Földművelésügyi
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DR.
ANDRÉKA
TAMÁS
Minisztérium): Szintén támogatjuk.

főosztályvezető

(Földművelésügyi

ELNÖK: 13. pont.
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Támogatom.
DR.
ANDRÉKA
TAMÁS
Minisztérium): Támogatjuk.

főosztályvezető

(Földművelésügyi

ELNÖK: Köszönöm. 14. pont.
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Támogatjuk.
DR.
ANDRÉKA
TAMÁS
Minisztérium): Az FM is támogatja.

főosztályvezető

(Földművelésügyi

ELNÖK: 15. pont.
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Akkor nem szakítjuk meg a sort, ezt is
támogatom.
DR.
ANDRÉKA
Minisztérium): Szintén.

TAMÁS

főosztályvezető

(Földművelésügyi

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az utolsó, a 16. pont. Képviselő úr!
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Támogatom.
ELNÖK: Főosztályvezető úr!
DR.
ANDRÉKA
Minisztérium): Igen.

TAMÁS

főosztályvezető

(Földművelésügyi

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Végigmentünk a
pontokon. Van-e esetleg még valakinek hozzáfűznivalója? (Senki sem
jelentkezik.) Nincsen. Akkor a részletes vitának ezt a szakaszát is lezárom.
Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát. (Zaj.) Kis figyelmet kérek,
képviselőtársaim, most fogunk szavazni.
Tehát a tisztelt képviselőtársaim korábbi döntésének megfelelően…
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Bocsáss meg, Laci! A mi ismereteink
szerint vannak még további pontok ehhez.
ELNÖK: Nincsenek. Összefüggésük miatt össze vannak vonva. Most
pontokról szavaztunk, és nem a konkrét paragrafusokról. Az egyes pontok
lefedik a képviselőtársaink által is megfogalmazott javaslatokat. Jól mondom,
ugye? Köszönöm szépen. Akkor így rendben vagyunk. Mehetünk tovább?
(Egyetértés.) Köszönöm.
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Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát. Döntés a korábbi
döntéseinknek megfelelő, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat
elfogadásáról és benyújtásáról.
Most én akkor először is azt kérem a bizottságtól, hogy szavazzunk
arról, hogy az előttünk fekvő javaslathoz képest az 1. §-ban az 1. pont Győrffy
képviselő úr javaslatának megfelelően évi 8000-ről 4000-re fog csökkenni a
halgazdálkodási és rizstermelési célú vízhasználat esetén vízjogi engedélyként
felszín alatti vizeket használók esetében, stb. Nem olvasom föl. Tehát ott 8000
helyett 4000 legyen. Erről külön szavazunk, ugye? Nem kell külön szavazni
róla? (Horváth Zoltánné: Végigmentünk.)
Módosult az előterjesztés azzal, amit te is elmondtál és amit a
főosztályvezető úr is elmondott. Akkor elnézést kérek. Az új házszabályt
egyszer meg kéne szoknom. Akkor kérdezem a bizottságot, hogy az ezzel a 2
módosítással pontosított részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat
benyújtását támogatja-e. Aki igen, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.)
megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta.
Döntés a részletes vita lezárásáról. Kérdezem a bizottságot, hogy
lezárja-e a részletes vitát. Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) Megállapítom, hogy
egyhangúlag lezártuk a részletes vitát.
Döntés a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és benyújtásáról,
amely a bizottság korábbi vitaszakaszokban meghozott döntéseit tartalmazza.
Szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm.
Megállapítom, hogy egyhangúlag döntöttünk erről. Tájékoztatom a
bizottsági tagokat, hogy a bizottsági döntéseket a ParLex rendszeren keresztül
nyújtjuk be.
Képviselőtársaim! Bizottsági előadót kell állítanunk. Nem kötelező
bizottsági előadót állítani. Szerintem nem is kell. Valaki kíván a bizottság
nevében előadó lenni? (Senki sem jelentkezik.) Nem. Akkor a bizottság nem
állít.
Úgy nézem, hogy az ellenzék időközben elment, úgyhogy kisebbségi
előadót sem állít az ellenzék. Ezt is megállapítottam, úgyhogy megkérdezem
képviselőtársaimat, hogy mindehhez a napirendi ponthoz van-e még további
hozzászólásuk. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. A napirendi pontot lezárom.
Egyebek
A 2. napirendi pontot megnyitom, ez az egyebek. Tisztelt
képviselőtársaimat szeretném emlékeztetni arra, hogy holnap Font Sándor
elnök úr vezetésével a szőlő-, bor-, pálinka albizottság ülésezni fog, amelynek
elnöke Font Sándor, tagjai L. Simon László és Kónya Péter. Megkérdezem,
hogy esetleg valakinek van-e kedve holnap eljönni. (Senki sem jelentkezik.)
Látom, hogy mindenki lelkes és jelzi, hogy esetlegesen, ha van ideje, eljön.
Köszönöm.
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kívántok-e még bármit hozzáfűzni a
mai ülésünkhöz. Van-e az egyebekhez további hozzászólás? (Senki sem
jelentkezik.) Nincs. Köszönöm.
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Amennyiben nincs további hozzászólás, a napirendi pontot lezárom.
Az ülés berekesztése
A bizottsági ülést berekesztem. Köszönöm a részvételt.
(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 47)

L. Simon László
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Barna Beáta

