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Napirendi javaslat  

 
1. Egyes agrárszabályozási tárgyú törvényeknek az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló törvénnyel összefüggő és más célú módosításáról 
szóló T/18567. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

2. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke   
 
Farkas Sándor (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Harangozó Gábor István (MSZP), a bizottság alelnöke  
Győrffy Balázs (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Dr. Legény Zsolt (MSZP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Dankó Béla (Fidesz) Farkas Sándornak (Fidesz)  
L. Simon László (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Horváth Zoltánné főtanácsadó  
 
 

Meghívottak  
 

Hozzászóló  
 
Dr. Andréka Tamás főosztályvezető (Földművelésügyi 
Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 06 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 bizottság tagjai 
megkapták. Kérdezem, hogy van-e ahhoz kérdés, észrevétel. (Senki nem 
jelentkezik.) Nincs. Akkor szavazunk róla. Ki az, aki elfogadja a 
napirendtervezetet? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. 
Ezek szerint fogunk haladni.  

Egyes agrárszabályozási tárgyú törvényeknek az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló törvénnyel összefüggő és 
más célú módosításáról szóló T/18567. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita) (Kijelölt bizottság) 

Egy érdemi napirendi pontunk van, amely a T/18567. számon 
benyújtott törvényjavaslathoz kapcsolódóan a részletes vita lefolytatását 
jelenti. Megnyitom a vita első szakaszát, egyben köszöntöm dr. Andréka 
Tamást az előterjesztő képviseletében, és kérdezem is, hogy az első 
vitaszakaszban, amelyben a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak 
való megfelelést vizsgáljuk, hozzá szeretne-e szólni a bizottsági tagok közül 
vagy az előterjesztő képviseletében valaki. (Harangozó Gábor István: Ha 
érdemben akarunk hozzászólni, akkor az a következő szakasz, ugye?) Ez a 
részletes vitának az első szakasza. (Derültség.) Remélem, segítettem a 
kétkedőknek. (Derültség. – Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs 
jelentkező, akkor lezárom az első vitaszakaszt, és kérem, hogy erről 
szavazzunk is. Ki az, aki egyetért azzal, hogy az első vitaszakaszt zárjuk le? 
(Szavazás.) Ez többség. Az első vitaszakaszt lezártuk. 

Megnyitom a második vitaszakaszt. Itt a háttéranyagban foglalt 
módosító indítvánnyal foglalkozunk először. Egy módosító indítványról 
tudunk, azt Lázár János képviselőtársunk nyújtotta be. Kérdezem az 
előterjesztő képviseletében Andréka Tamást az álláspontjukról.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Tárcaálláspontot képviselek, és a tárca támogatja a módosító 
javaslatot. 

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen, Harangozó Gábor! 
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: 

Köszönöm szépen. Alapvetően a szándékot abszolút támogathatónak tartjuk, 
hogy minél több mezőgazdasági szereplő, illetve vidéki szereplő, így akár a 
mezőgazdasággal foglalkozók is minél egyszerűbben vehessenek részt az 
energia-előállításban, azonban ez a javaslat szerintem túlzottan egyszerűvé és 
kontrollálatlanná teszi ezt a lehetőséget. Hiszen ha megnézzük, hogy mi 
számít kis teljesítményű erőműnek, ez az 50 megawattig kategória, ami 
például mondjuk hogyha a szélkerekekből indulunk ki, az ötven darab 
szélkereket jelent, ami azért jelentős területet foglal el… (Dr. Andréka Tamás: 
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0,5 megawatt!) 0,5 megawattól számít kiserőműnek… (Dr. Andréka Tamás: 
Addig!)  

 
ELNÖK: Hallgassuk meg a képviselő úr kérdését, majd utána lehet 

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

kiserőmű definíciója: 50 megawattnál kisebb, de 50 kilowattnál nagyobb 
teljesítményű erőmű, ez a definíciója. Az én tudomásom szerint a 0,5 
megawattig a háztartási erőmű, a kiserőmű pedig az 50 megawattig kategóriát 
tartalmazza, de ezt akkor jó lenne tisztáznunk, mert amennyiben én ezt 
helyesen tudom, akkor túlmegy azon a szándékon, hogy valaki magának vagy 
kisebb teljesítményű… Tehát az 50 megawatt igen nagy terület is lehet, 
hogyha mondjuk szélerőműről van szó, de napelemmel is viszonylag nagy 
terület lehet. Egyrészt.  

Másrészt meg azt kérdezném, hogy például hogyha egy védett legelőről 
van szó, akkor is mentesül-e e szerint a módosító szerint az ingatlanügyi 
hatósági engedélyezés alól, vagy mondjuk egy védett legelő esetében ez mit fog 
jelenteni, hogyha elfogadjuk ezt a törvényt? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Megadom a szót Andréka Tamásnak.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): A termőföld védelméről szóló törvénynek az agrárium 
versenyképességét érintő módosítása – amit Győrffy képviselő úr terjesztett 
be, és az Országgyűlés a múlt heti ülésén fogadott el – definiálja a kis 
teljesítményű erőmű fogalmát, és abban maximum 0,5 megawattos 
teljesítményű erőmű minősül földvédelmi szempontból kis teljesítményű 
erőműnek, tehát ez a fogalom nem az energiatörvénybe, hanem a földvédelmi 
törvénybe kerül be. Itt tehát 0,5 megawatt a felső korlát, amilyen ez alapján 
létesíthető.  

Ami a védett területet érinti, akár védett, akár Natura 2000-es terület 
esetében nem változik semmi, tehát ugyanúgy a főszabályokat kell betartani a 
létesítés során is. Természetesen ha Natura 2000-es területet érint, akkor 
hatásbecslést kell végezni, annak megfelelően, ahogy ezt a jogszabályok 
előírják, védett terület kapcsán meg az általános korlátozások ugyanúgy 
érvényesek, illetve a hatósági engedélyezés.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Igen, megadom a szót újra Harangozó Gábornak. 
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: 

Köszönöm szépen. Akkor már csak az a kérdésem, hogy ez alapján a 
módosítás alapján hogyan fog kiderülni, hogy az energetikai fogalmat vagy a 
múlt héten elfogadott, mezőgazdasághoz kötődő fogalmat kell ez alatt érteni, 
hogy kiserőmű.  

 
ELNÖK: Az előterjesztő képviselőjének adom meg a szót. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): A fogalom a termőföld védelméről szóló törvénybe, tehát 
ugyanebbe a törvénybe épül be, az úgy szól, hogy: e törvény alkalmazásában 
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kis teljesítményű erőmű, és akkor jön a fogalom, és a kis teljesítményű 
erőműre e törvény vonatkozásában megállapított szabályok, azok a 
fogalomban meghatározott körre fognak vonatkozni.  

 
ELNÖK: Tehát hogyha jól értem – mert ezt akkor tényleg tisztázzuk! 

(Harangozó Gábor István: Nem mindegy!)-, az energetikai törvény alá 
tartozóan esetleges termőföldterületek elfoglalásánál ez a szabály nem lesz 
alkalmazható, hiszen azok a nagyobb teljesítmény és egyéb miatt ugyanúgy 
földvédelmi járulékot és minden egyebet kötelesek fizetni és ingatlanügyi 
hatósági engedélyeztetési eljárást kötelesek végigjárni. A termőföldvédelmi 
törvény alapján azonban – és itt az új definíció –, ha jól értettem, a kis 
teljesítményű erőmű maximum 0,5 megawattos teljesítményhatáráig, aki ilyet 
szeretne létesíteni, és én tartok tőle, hogy ez inkább naperőművekre lesz 
izgalmas kérdés, mert ezek most vannak abban a fázisban, hogy akik kvótát 
szereztek tavaly nem tudom meddig, és most már a pályázatot netán 
megnyerték, azok most már elkezdhetnék a telepítését, és, gondolom, az 
előterjesztő, mármint a módosító indítvány benyújtója arra gondolt, hogy ezek 
döntő többségében földhasználó magánszemélyek, és itt, ezeknél a 
gazdálkodóknál egy kiegészítő jövedelemforrásról van szó, és ezeknél az 
ingatlanügyi hatósági engedélyeztetés alóli mentesítést megengedi, ha 
0,5 megawattnál nem nagyobb ez a tervezett erőműtelepítés, ami szerintem 
szinte biztos hogy naperőmű-telepítés lesz. Jól értem-e? Kérdezem az 
előterjesztő képviselőjét.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Igen, olyannyira, hogy maga a fogalom is azt a megkötést 
tartalmazza, szó szerint idézem, hogy: „A villamos energiáról szóló 2007. évi 
LXXXVI. törvény 4. § (1) bekezdésében meghatározott, 0,5 megawattnál 
kisebb névleges teljesítőképességű, a napenergiát felhasználó villamos 
energiát termelő erőmű.”, tehát ez csak naperőmű lehet. 

 
ELNÖK: Az a szélerőműre nem is alkalmazható. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem, ez csak naperőmű lehet. (Harangozó Gábor István: Így 
jó.) Tehát a földvédelmi könnyítő szabályok csak a 0,5 megawattnál kisebb 
naperőművekre vonatkoznak. (Harangozó Gábor István: Így rendben van.) 
Tehát idézi az energiatörvény szerinti fogalmat, és azt tovább szűkíti 
0,5 megawattra és naperőműre.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés? (Jelzésre:) Igen, Farkas Sándor! 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Én 

is csak egy pontosítást kérnék, hogy én is jól értsem ezt a történetet 
(Derültség.), de úgy látom, másnak is probléma ez. Ez tehát azt jelenti, hogy a 
földművesre vonatkozik? Tehát másra nem? Tehát aki bejelentett földműves 
jogosítvánnyal – így mondom – vagy okmánnyal rendelkezik, csak arra 
vonatkozik? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Tessék! 
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DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 
Minisztérium): A jelen módosítás igen, azonban azt előre kell bocsátanom, 
hogy tervezünk a Törvényalkotási bizottságon keresztül további módosítást 
benyújtani e kérdés egyéb vonatkozásainak a rendezése érdekében. Itt van 
még egy pár el nem varrt, hozzákapcsolódó szál, például a földvédelmijárulék-
fizetési kötelezettség (Farkas Sándor: Ez az!), a földhasznosítási 
kötelezettség, ez a gyommentes állapot, illetve a jó termőképesség 
fenntartásának a kapcsolódásai, tehát tervezünk erre még módosítót. A jelen 
módosítás valóban csak a földforgalmi törvény szerinti földművesre 
vonatkozik, a kormányzati cél is az, hogy a földforgalmi törvénynek megfelelő 
földművesek könnyített formában tudjanak naperőműparkot létesíteni, 
azonban nem lenne lezárt ez a kör, tehát mások is létesíthetnek, csak a 
könnyítések vonatkoznának a földművesekre.  

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

jelentkezik.) Amennyiben nincs, szavazunk róla. Ki az, aki egyetért az imént 
megtárgyalt T/18567/2/1. számú módosító indítvánnyal? Aki azzal egyetért, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség.  

Képviselők által benyújtott módosító indítvány nincs több a 
háttéranyag szerint, ezért rátérünk a bizottság által benyújtani szándékozott 
módosítóindítvány-kötegre. Az eljárási rendnek megfelelően ezt a bizottsági 
tagok már tegnap megkaphatták. Ez a köteg – szó szerint mondom – 
meglepően sok indítványt tartalmaz, de aki átnézte, az látta, hogy döntő 
többségében, 99 százalékában szövegpontosítást és minimális, talán egy 
konkrét olyan indítványt tartalmaz, amely tartalmi módosítást is eredményez 
a benyújtott törvényjavaslathoz képest. Ezért kérdezem a bizottság tagjait, 
hogy ehhez a benyújtani szándékozott indítványsorhoz van-e kérdés, 
észrevétel. (Jelzésre:) Igen, újra megadom a szót Harangozó Gábornak.  

 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: 

Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy észrevételem lenne. Azért nem túl 
alapos előkészítésről ad tanúbizonyságot, hogyha gyakorlatilag az egész 
módosításnak a feléhez hozzá kellett nyúlni, és mégiscsak van benne érdemi 
módosítás is, például átmeneti rendelkezést is javasol a módosítás, és az 
indoklásban csupán annyi szerepel, hogy átmeneti rendelkezés megállapítása 
– ennél azért kicsit alaposabb munkát szoktak végezni. Csak szerettem volna 
megjegyezni, hogy ez nem az a színvonal, amit megszoktunk, mi emiatt 
tartózkodni is fogunk ennél a szavazásnál.  

 
ELNÖK: Értem. Van-e további kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Farkas 

Sándor! 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Nem akadékoskodni akarok, de az első rész, az első paragrafus kapcsán, tehát 
ami módosítás az első oldalon olvasható, csak úgy képviselőtársamat 
kérdezem, hogy, Balázs, ez az, amit én kérdeztem tőled, ez körülbelül arra 
válasz? Beszélgettünk az illetéktörvénynek a módosításáról, hogy ez a 
25 százalékban legalább… 

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Nem, azt két hete…, nem, három hete 

fogadta el a parlament, abban volt benne az, hogy ha 25 százalékában a 
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tulajdonosa egy cégnek, akkor mind ő, mind pedig a családtagja be tudja úgy 
vinni a cégbe a földet, hogy az saját használatnak minősül, tehát az 
illetékfizetési kötelezettség alól mentesül. 

 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Igen. 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): De ezt már három hete elfogadtuk, ez már 

a múlt héten hatályos is lett. Melyik részére gondolsz? 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Az első oldalon a 99… 

mit tudom én milyen paragrafusra.  
 
ELNÖK: Megkérdezzük Andréka Tamást az értelmezéséről. 

(Derültség.)  
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Hogy kell ezt 

értelmezni? Bocsánat! 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): A módosítás, amihez az átmeneti rendelkezés kapcsolódik, 
arról szól, hogy az illetékmentesség feltétele, hogy a szerző kötelezettséget 
vállal arra, hogy a földet saját maga fogja használni. (Farkas Sándor: Így 
van!) A saját használatnál az illetéktörvény további megszorítást tartalmazott: 
őstermelőként, családi gazdálkodóként vagy egyéni vállalkozóként saját maga 
használja, és ennek a három megszorításnak az eltörlését irányozza elő ez a 
jelen módosítás, tehát teljesen mindegy, hogy milyen adózási formában, a cél 
az, hogy saját maga használja. A probléma ott merült fel, hogy előfordul olyan, 
hogy valaki megvásárol egy földterületet, hogy azon ültetvényt létesítsen, amíg 
az ültetvénye nem fordul termőre, addig nem váltja ki az őstermelői 
igazolványát, hiszen addig nincsen belőle jövedelme, ezt viszont nem ismeri el 
az illetéktörvény jelenleg hatályos szövege saját célú használatnak, mert nem 
őstermelőként használta. Vagy amikor valaki a saját maga által tartott állatok 
számára vásárol legelőterületet, ha ő mondjuk lovat tart saját hobbicélból, 
azért sem vált ki őstermelői igazolványt, ott sem minősülne ezáltal 
illetékmentesnek a szerzés. Ez a javaslat ezt a problémát oldaná fel.  

Ami pedig az átmeneti rendelkezést illeti, a könnyítést ki szeretnénk 
terjeszteni nemcsak a jövőben történő vásárlásokra, hanem azokra is, amelyek 
folyamatban vannak, és még nincsenek lezárva.  

 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Ez az állami földekre 

is vonatkozik? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Akár arra is.  
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Oké. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Van-e további kérdés? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor 

kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy bizottságunk nyújtsa be az 
imént megvitatott módosítóindítvány-köteget. Aki ezzel egyetért, az 
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kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez többség. Mint ahogy az ellenzéki 
képviselők jelezték, ők tartózkodnak ennél a szavazásnál.  

Úgy látom, hogy ebben a második vitaszakaszban nincs további olyan 
érdemi indítvány, amelyről döntenünk kellene, ezért javaslatot teszek arra, 
hogy zárjuk le a részletes vita ezen második szakaszát. Aki ezzel egyetért, az 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez szintén többség.  

Szokásainknak megfelelően, illetve az eljárási rendnek megfelelően 
most arra teszek indítványt, hogy a jelentést nyújtsuk be a parlamentnek a 
mostani bizottsági ülésünkön lefolytatott e szakaszban történt vitáról. 
Kérdezem tehát, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a jelentés benyújtását 
tegyük meg. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez 
többség.  

Szeretném itt megjegyezni és jelezni a formalitás kedvéért, hogy a 
bizottságunk már jó ideje a ParLex-rendszeren keresztül dolgozik, de tegnap 
este óta zavarok lépnek fel a ParLex-rendszerben. A bizottsági munkatársak 
mindent megtettek annak érdekében, hogy a ParLex-rendszerre való feltöltés 
készen legyen, de minden módosítást és a házszabályi kötelezettségeknek 
megfelelő dokumentumokat klasszikus papír alapon is elkészítették. Ezt a 
tájékoztatást azért teszem meg, hogy ne lehessen abból majd esetleg vita, hogy 
melyik módszerrel kerülnek majd végül továbbításra az itt született 
döntéseink. Ez lehetséges akár a ParLex-rendszeren is, ha helyreáll a rend, de 
könnyen lehet, hogy papír alapon kell egyelőre továbbítanunk, hogy a 
csütörtöki Tab-ülésre időben odaérkezzen az itt megszavazott indítványsor.  

Kérdezem, hogy a bizottságunk akar-e kisebbségi vagy többségi 
véleményt alkotó előadót állítani. (Harangozó Gábor István és dr. Legény 
Zsolt nemet int.) Nem akar. Jelzem akkor, hogy bizottságunk nem 
szándékozik előadót állítani. 

Ebben a napirendi pontban már nem látok több olyan szavazást, 
amelyről nekünk döntenünk kellene, ezért az 1. napirendi pontot lezárom.  

Egyebek 

Rátérünk a 2. napirendi pontra, az egyebekre. Itt szeretném jelezni, 
hogy a V4-es magyar elnökség több bizottsági partneri kapcsolatot létesített, 
és a házelnök úr erre felkérte a Mezőgazdasági bizottságot is. Ez azt jelenti, 
hogy az idei év őszén már több más bizottság együttes üléseket tartott a V4-es 
parlamentjeinek azonos bizottságával, pontosabban korlátos létszámmal, 
négyfős létszámra tettek javaslatot a V4-ek tagországai, és így már több soron 
más bizottságok ülést tartottak. A házelnök úr bennünket is felkért, kijelölt, 
hogy bizonyos témakörökben mi is tartsunk ülést, és ha jól emlékszem, ez 
február 14-15-ére tűzte ki, ami azt jelenti, hogy akkor itt parlamenti 
keretekben a másik három V4-es ország mezőgazdasági bizottsági delegációja 
megérkezik, és velük együttes ülést tartunk.  

Mindezek mellett, mint említettem, létszámkorlát van, és ezért négy 
képviselőt tartunk a bizottságban tagként számon. A bizottsági tagokra 
javaslatot tettem: elnökként én vezetem, tag Farkas Sándor, L. Simon László 
és Magyar Zoltán. Ez azt is jelenti, hogy akik itt nem kerültek felsorolásra, ők 
részt vehetnek ugyan a bizottsági ülésen, tehát a megadott napon, azonban a 
tanácskozási részben nem vehetnek részt. Még majd pontosan tisztázom 
ennek a hátterét, hogy ez hogyan működik, mert az Európai ügyek bizottsága, 
a védelmi bizottság, a Külügyi bizottság és a Népjóléti bizottság már tartott 



 11

ilyen ülést, azok technikai hátterének a sémájára fogom én is ezt az ülést 
megtartani.  

(Jelzésre:) Az alelnök úrnak adok szót, Harangozó Gábor! 
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: 

Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen az értetlenkedésemnek szeretnék 
hangot adni, hogy hogyan lehetséges az, hogy a jelen parlament legnagyobb 
ellenzéki pártja nem kap szerepet egy ilyen találkozón. Szeretném, ha az elnök 
úr megindokolná ezt. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Döntenem kellett a négy főről, és a kétharmad-egyharmad 

arányt próbáltam itt is betartani, egy ellenzéki képviselőt jelöltem a házelnök 
úr felkérésére, aki a múlt héten kérte, hogy tegyem meg a négy főre a jelölést, 
és Magyar Zoltánt mint ellenzéki képviselőt javasoltam.  

A részletekről egyébként az érintett képviselők és a bizottsági tagjaink 
tájékoztatást fognak kapni, amint én tájékoztatást kapok a részletekről. 

Csak jelzem, hogy két fő témakört javasolt a V4-ek tanácsa 
megvitatásra: a közös agrárpolitika és a kettős mérce és tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlat címszóval, tehát ez lesz a két témakör meghívott 
előadókkal. 

Szeretném jelezni, hogy a Kertészeti albizottság Farkas Sándor úr 
vezetésével december 6-án, szerdán 14 órakor tartja soron következő és 
valószínűleg évadzáró (Farkas Sándor: Így van.) ülését.  

Mindezek mellett szeretném jelezni, hogy valószínűleg ez volt 
bizottságunk utolsóülése ebben a ciklusban (Harangozó Gábor István: 
Viszontlátásra! – Harangozó Gábor István távozik.), ezért meg szeretném 
köszönni a lelkes és szorgalmas képviselőtársaimnak, hogy minden bizottsági 
ülésünk határozatképes volt. A Mezőgazdasági bizottság miatt a parlamenti 
munka nem került feltartásra, a ránk bízott feladatot tehát elvégeztük. 
Szeretném megköszönni a munkatársainknak a négyéves és kinek-kinek az 
egy-kétéves munkáját, itt a kisegítő munkaerőre gondolok, a gyakornokokra, 
hiszen ők is jelentős előkészítő munkát végeznek. 

Nyugodtan mondhatom, hogy nem kell szégyenkeznünk az itt folyó és 
folytatott munkát tekintve. Megnéztem, más bizottságoknál például ilyen 
intenzív albizottsági ülések nem jellemzőek, mint amilyeneket mi tartottunk, 
úgyhogy külön köszönöm az albizottságok vezetőinek, hogy megvitatták 
azokat a témaköröket, amelyek sok esetben gyakorlati problémákat vetettek 
fel, és így közvetítettük utána a magasabb szintű jogszabályalkotók felé az 
ottani bizottsági, albizottsági munka következtében.  

Köszönöm természetesen azoknak a segítő munkatársaknak a 
munkáját is – itt a gyorsírókra gondolok –, akiknek néha megnehezítjük az 
életét a be-bekiabálással, mikrofon be nem kapcsolással, rendkívül speciális 
szavak használatával, de gyakorlott gyorsírók, már sok mindent megtanultak 
itt a mi viselkedésünkről, és elnézést kérünk, hogy időnként hátráltattuk 
esetleg a munkájukat, de azt rendszerint korrigáltuk utána.  

Mint említettem, a V4-ek ülésével kapcsolatos együttlétünk lesz a 
következő alkalom, az azzal kapcsolatos meghívót kiküldjük, és tájékoztatást a 
szokásos módon meg fogjuk adni. Mindenkinek áldott karácsonyt, boldog új 
évet kívánok! (Közbeszólások: Köszönjük szépen. Viszont kívánjuk!)  

Az egyebek napirendi pontot lezárom.  
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Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 31 perc) 
  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 

 


