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Napirendi javaslat  
 
1.  Az öntözéses gazdálkodásról szóló törvényjavaslat (T/7845. 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:  Schmuck Erzsébet (LMP), a bizottság elnöke  
 
Bencsik János (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Böröcz László (Fidesz)  
Koncz Ferenc (Fidesz)  
Varga Gábor (Fidesz)  
Szászfalvi László (KDNP)  
Hajdu László (DK)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Simonka György (Fidesz) Varga Gábornak (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  

Hatvani Szabolcs bizottsági munkatárs  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 30 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi 
javaslat elfogadása  

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! A mai, november 4-ei ülését a Fenntartható fejlődés bizottságának 
megnyitom. Köszöntöm a bizottság tagjait, megjelent vendégeinket.  

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Simonka György képviselő 
urat Varga Gábor képviselő úr helyettesíti, és Böröcz képviselő úr pillanatokon belül 
megérkezik.  

A mai ülésünk napirendi javaslatát előzetesen megküldtük a bizottság 
tagjainak. Kérem, aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy egyhangú. Így a bizottság a mai napirendünket elfogadta.  

Az öntözéses gazdálkodásról szóló T/7845. számú törvényjavaslat 
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján)  

Rögtön rátérünk az 1. napirendi pontra, azaz: döntés részletes vita 
lefolytatásáról az öntözéses gazdálkodásról szóló T/7845. számú törvényjavaslattal 
kapcsolatban. A kijelölt bizottság a Mezőzgazdasági bizottság.  

Határozathozatal  

Indítványozom, hogy a kapcsolódást a törvényjavaslat egészére, azaz az 1-23. §-
ra tegyük meg. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e hozzászólás, észrevétel. 
(Nem érkezik jelzés.) Úgy látom, hogy nincs. Akkor kérem, hogy szavazzunk! Ki az, 
aki támogatja a kapcsolódást a törvényjavaslat egészére? Kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Egyhangú. Ezért megállapítom, hogy a bizottságunk kapcsolódott a 
törvényjavaslat részletes vitájához. Ezzel ezt a napirendi pontot le is zárom. (Böröcz 
László megérkezik az ülésre.)  

Egyebek  

A 2., egyben utolsó, egyebek napirendi pontunkban az alábbiakról 
tájékoztatom a bizottság tagjait: ahogyan arról már megegyeztünk, a következő 
bizottsági ülésünket november 12-én, kedden 10 órától tartjuk. Egy levegőtisztasági 
helyzettel foglalkozó tematikus napirendi pont meghallgatására kerül sor - ennek a 
szervezését már elkezdtük -, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
tolmácsolásában a 2020-2025 közötti időszakra vonatkozó nemzetközi fejlesztési 
stratégia tervezetét ismerhetjük meg. Ezeken túl a mai kapcsolódás 
következményeként le kell folytatnunk a T/7845. számú törvényjavaslat részletes 
vitáját is.  

Az Innovációs és Technológiai Minisztériummal folytatott egyeztetés nyomán 
sikerült megtalálni Palkovics miniszter úr éves meghallgatásának az időpontját, erre a 
bizottság 2019. november 26-ai ülésén kerül sor. Ennek eddig ismert menetrendje a 
következő lesz: várhatóan 10 órakor kezdünk, meghallgatjuk az ITM-tájékoztatást az 
aktuális klímaügyekről, készülő dokumentumokról, aztán rátérünk a klímaügyekkel 
foglalkozó tematikájú képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételi döntéseire, 
majd 13 óra 30-tól meghallgatjuk Palkovics miniszter úr éves beszámolóját. 
Kérdezem, hogy ez így rendben van-e a bizottság tagjai részéről? (Senki sem jelzi, 
hogy ellenvetése lenne.) Úgy látom, hogy igen.  
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Az ülés berekesztése  

Kérdezem, hogy az egyebek között van-e a bizottsági tagoknak kérdése, 
véleménye, mondandója. (Nem érkezik jelzés.) Úgy látom, hogy nincs. Akkor ennek 
megfelelően a bizottságunk mai ülését lezárom, és további szép napot, jó munkát 
kívánok mindannyiunknak! Köszönöm szépen a jelenlétet.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 34 perc) 

 

 

Schmuck Erzsébet 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Podmaniczki Ildikó  


