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Napirendi javaslat  

 
1. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 

szóló törvényjavaslat (T/18783. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján)  
 

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   
L. Simon László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Magyar Zoltán (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dankó Béla (Fidesz)  
Győrffy Balázs (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz)  
Dr. Legény Zsolt (MSZP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Földi László (KDNP) Pócs Jánosnak (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Horváth Zoltánné főtanácsadó  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 45 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, és köszöntöm azt az egy személyt, aki 
megfigyelőként részt vesz bizottságunk nyílt ülésén. Elnézést kérek, a 
kormány egy olyan törvényjavaslatot nyújtott be, amelyhez, úgy gondolom, 
nekünk is csatlakoznunk kellene, és azért kértem elnézést, mert múltkor 
annak rendje és módja szerint elköszöntünk egymástól, mert azt gondoltuk, 
hogy az az utolsó mezőgazdasági bizottsági ülés ebben az évben, de ez 
felülíródott a benyújtott indítvány következtében. 

A napirendtervezetet képviselőtársaimnak írásban kiküldte a titkárság. 
Kérdezem, hogy a napirendtervezethez van-e kérdés, észrevétel. (Senki nem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, szavazzunk róla! Ki az, aki elfogadja a 
napirendtervezetet? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú. 
Ezek szerint fogunk haladni.  

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről szóló T/18783. számú törvényjavaslat (Döntés 
részletes vita lefolytatásáról) 

Egy érdemi napirendi pontunk van, mégpedig az, hogy a Magyarország 
és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló T/18783. számon 
benyújtott törvényjavaslathoz a részletes vitába majd bekapcsolódjunk-e, és 
erre egy előterjesztést készítettek, amelyet el kell fogadnunk, hogyha ehhez a 
törvényjavaslathoz csatlakozni szeretnénk. Nem mi vagyunk az úgynevezett 
kijelölt bizottság, de a házszabály erre vonatkozó rendelkezése alapján 
megtehetjük, hogy a részletes vita szakaszra bejelentkezünk. A javaslatom és 
az előterjesztés javaslata is az, hogy a törvényjavaslat teljes terjedelmére 
kapcsolódjunk be, hiszen több olyan területet is érint ez a területrendezési 
terv, amely általában belenyúlik a mezőgazdasági, vidékfejlesztési jogalkotási 
területekbe, és érintettek lehetünk. Mindösszesen erről van szó.  

Ha jól emlékszem a parlament napirendtervezetére, a keddi ülésnapon, 
a szavazások után meg is fog kezdődni ennek az általános vitája, tehát 
könnyen lehet, hogy a tavaszi ülésszak rövid időszakában még elfogadásra is 
fog kerülni. Nem ismerem a menetrendet, de elméletileg még az is 
megtörténhet, hogy a február-márciusi ülésezési időszakban elfogadásra 
kerül.  

Ez az előterjesztés, és ennek kapcsán kérdezem képviselőtársaimat, 
hogy egyetértenek-e, van-e kifogásuk, mi a véleményük. (Senki nem 
jelentkezik.) Ha nincs hozzászólás, vélemény, akkor erről döntenünk kell.  

Ki az, aki a bejelentés a részletes vita lefolytatásáról című 
előterjesztéssel egyetért? Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez 
egyhangú, tehát ennek a döntésnek megfelelően csatlakozunk ennek a 
törvényjavaslatnak a vitájához. (Megérkezik Győrffy Balázs.) Lezárom ezt… 
(Győrffy Balázs: Én is megszavaztam!) Te is megszavaztad, a jelenléti ívet is 
légy szíves aláírni! 

Az 1. napirendi pontot lezárom. 
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Egyebek 

A 2. napirendi pontban, az egyebekben csak annyit szeretnék jelezni, 
hogy igen, a múlt héten válaszoltam a házelnök úr felkérésére, miszerint 
nevezzem meg azt a négy személyt, aki a V4-es mezőgazdasági bizottságainak 
együttes ülésén majd képviseli a bizottságunkat, és ebben eljárva a házelnök 
urat tájékoztattam, hogy elnökként én szeretném vezetni ezt a delegációt, és 
Farkas Sándor, L. Simon László és Magyar Zoltán alelnököket javasolom ebbe 
a négyfős bizottságba. Itt figyelembe vettem a parlamenti arányszámokat, a 
kétharmad-egyharmados arányt, ezért egy ellenzéki képviselőre tehettem csak 
javaslatot a korlátos szám, a négy fő miatt, amit a házelnök úr határozott meg. 
Ennek a következménye volt, hogy Harangozó Gábor képviselőtársunk ezt 
mind szóban, mind pedig a jelenlétével nehezményezte, mert úgymond 
azonnal kivonult a bizottsági ülés hátralévő néhány másodpercéről.  

Megjegyzem, hogy nem véletlenül tettem ezt a javaslatomat, ugyanis 
képviselőtársam meglehetősen nagy számban hiányzott a mezőgazdasági 
bizottsági üléseinkről, 65 bizottsági ülésből 43 esetben volt jelen, ami egy szűk 
kétharmados részvételt jelent. Ami ennél is kellemetlenebb volt, hogy több 
olyan, előre leegyeztetett nemzetközi vagy akár hazai kihelyezett ülésünk volt, 
amelynek kapcsán az alelnök úr, Harangozó Gábor jelezte, hogy részt vesz 
azon, és utána minden ellenkező jelzés nélkül végül nem vett részt azokon az 
üléseken, úgyhogy nem szerettem volna olyan helyzetbe kerülni, hogy netán 
most is a képviselő urat delegáljuk az egy ellenzéki mandátumlehetőségre, és 
végül minden előzetes bejelentés nélkül nem vesz részt azon az ülésen. Három 
ilyen alkalom volt egyébként, ha jó információt kaptam, amikor a képviselő úr 
a mezőgazdasági bizottsági ülésen kívüli, de bizottsági tagoknak szóló 
meghívásnak, nemzetközi és hazai meghívásnak végül előzetes bejelentés 
nélkül nem tett eleget, mert ha azt mondja, hogy nem jön el, akkor azzal úgy 
számolunk, de nem ezt mondta, hanem fordítva, és mégsem jött el. Nem 
szerettem volna tehát, hogy újra ebbe a helyzetbe kerüljünk. 

Magyar Zoltánnak egyébként jóval nagyobb, mintegy 85 százalékos az 
éves aktivitása – hogy ezt is tárgyiasítsuk – ebben az évben. (Közbeszólások.) 

Ennyit szerettem volna az egyebekben megjegyezni. Ezek tárgyias 
számok, tehát ezen nincs mit módosítani; magyarázni természetesen lehet 
mindenkinek a szája íze szerint, de ezek tényadatok.  

Akkor még egyszer megpróbálom lezárni az idei évi utolsó 
mezőgazdasági bizottsági ülést. Most már nagy esélyünk van, hogy nem 
kényszerülünk arra, vagy nem lesz olyan fordulat, amely miatt újra úgy 
érezném, hogy össze kell hívni a Mezőgazdasági bizottságot. A 
jókívánságsoromat újra megtartom, amit a múlt heti ülésen tettem, és 
kívánom azt, hogy erre a néhány hétre próbáljuk magunkat az idegborzoló 
közügyektől minél távolabb tartani, és minél közelebb tartani magunkat a 
családi kötelékhez. Úgyhogy így kívánok áldott karácsonyt minden bizottsági 
tagunknak, kedves munkatársainknak és a leghűségesebb gyorsírónknak is.  

Az egyebekben nekem nincs más bejelentésem. Van-e egyéb? (Senki 
nem jelentkezik.) Nincs. Akkor az egyebeket is lezárom.  



7 
 

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 52 perc) 
  

Font Sándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  


