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Napirendi javaslat  

 

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok 
kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1273. szám)   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Balla György (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Horváth László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Tuzson Bence (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
B. Nagy László (Fidesz)  
Bóna Zoltán (Fidesz)  
Csizi Péter (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz)  
Kara Ákos (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz)  
Dr. Pesti Imre (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Salacz László (Fidesz)  
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Hiszékeny Dezső (MSZP)  
Dr. Legény Zsolt (MSZP)  
Lukács Zoltán (MSZP)  
Dr. Tóth Bertalan (MSZP)  
Tukacs István (MSZP)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Szilágyi György (Jobbik)  
Dr. Schiffer András (LMP)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

 
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) dr. Bárándy Gergelynek (MSZP)  
Lasztovicza Jenő (Fidesz) dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz)   
 

 
A bizottság titkársága részéről  

Dr. Ágostházy Szabolcs 
Dr. Magyar Zsóka 
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Meghívott  

 
Dr. Nagy István államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 10 perc) 

Az ülés megnyitása 

GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Köszöntöm képviselőtársaimat és a jelenlévőket. Elnézést kérek a 
késésért; azzal fogjuk jóvátenni, hogy a múlt héten felállított bizottsági rekordot is 
megpróbáljuk az ülés időtartama tekintetében megdönteni.  

Mindenki láthatja a meghívóban a napirendi javaslatot. Kérdezem, hogy ki az, 
aki támogatja a napirend elfogadását. Kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Egyhangú. 
Köszönöm szépen.  

A helyettesítési rendet gyorsan ismertetem: dr. Harangozó Tamás Attilát 
Bárándy Gergely, Lasztovicza Jenőt Mengyi Roland, Kucsák Lászlót pedig Hadházy 
Sándor képviselőtársunk helyettesíti. Az ülés határozatképes.  

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti 
kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény és az ahhoz 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló T/1273. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Megnyitom az 1. napirendi pontot, ez pedig a mezőgazdasági termelést érintő 
időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény és 
az ahhoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló T/1273. számú 
törvényjavaslathoz benyújtott T/1273/3. számú, részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslatról szóló vita.  

Az 1. pontban a Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 12. §-ának 
módosítását javasolja. Köszöntöm államtitkár urat a kormány képviseletében, kérem, 
hogy foglaljon helyet. (Megtörténik.)  

Kérdezem államtitkár urat, hogy mi a kormány álláspontja a Mezőgazdasági 
bizottság módosító javaslatáról. Parancsoljon! 

 
DR. NAGY ISTVÁN államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): A kormány 

támogatja ezt.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e hozzászólási szándék. 

(Jelzésre:) Parancsoljon! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr, csak nagyon röviden. 

Miért nem vették észre vagy ki nem vette észre korábban, hogy egy olyan jogszabály 
került beírásra, ami nem is hatályos, nem került kihirdetésre? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további kérdés, hozzászólási szándék? (Nincs 

jelzés.) Nincsen. Akkor a vitát lezárom, és megadom a szót válaszra államtitkár úrnak.  
 
DR. NAGY ISTVÁN államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Azért, mert 

tavasszal indult ez a folyamat, és azt reméltük, hogy mire valósággá válik, ideér a Ház 
elé, addigra ezt akceptálja az EU. Sajnos, ez nem történt meg a mai napig, ezért kell 
ezt a módosítást betenni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem, hogy ki az, aki a módosító javaslatot 

támogatja. (Szavazás.) Ha jól látom, akkor egyhangú. Köszönöm. 
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Akkor az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést kell elfogadjuk. 
Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az összegző módosító javaslat és az összegző 
jelentés elfogadását. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm. 

Bizottsági előadó kijelölésére kell hogy sor kerüljön; Vécsey képviselőtársunkat 
javasolom, ha vállalja. (Jelzésre:) Ő jelzi, hogy vállalja. Kérdezem, hogy a bizottság 
támogatja-e az ő előadói kijelölését. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság egyhangúlag támogatta.  

Az ülés berekesztése 

Miután egyetértettünk megint mindenben, ezért kisebbségi előadó kijelölésére 
nem kerül sor, erre tekintettel az ülést bezárom. Köszönöm. A rekorddöntés sikerült. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 13 perc) 

  

Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Nánásiné Czapári Judit 
 


