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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok, hölgyeim és uraim! Az ülést megnyitom. 

Mai ülésünkön Dunai Mónikát Farkas Flórián, B. Nagy Lászlót Vécsey László, 
Balla Györgyöt Mátrai Márta, Arató Gergelyt Hajdu László, Herczeg Tamást 
dr. Kerényi János, Ovádi Pétert Nagy Csaba, Nyitrai Zsoltot Törő Gábor, továbbá 
Aradszki Andrást Böröcz László képviselőtársunk helyettesíti. Ennek alapján 
megállapítom, hogy mai ülésünk határozatképes.  

Tájékoztatom tisztelt képviselőtársaimat, hogy a mai ülésünkön a 
Törvényalkotási bizottság eljárásának kezdeményezése hiányában nem kerül sor a 
6. napirendi pontként jelzett, az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb 
törvények módosításáról szóló T/17438. számú törvényjavaslat tárgyalására.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a napirendi javaslatot ezzel a módosítással 
együtt elfogadja-e. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a Törvényalkotási bizottság mai ülésének napirendjét 
24 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, a szóban jelzett 
módosítással kiegészítve, elfogadta. 

A földmegfigyelési információs rendszerről, valamint ezzel 
összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 
T/17430. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Soron következik 1. napirendi pontunk: a T/17430. számú, a földmegfigyelési 
információs rendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat. A házszabály 46. §-a alapján járunk el, figyelemmel a TAB 
eljárásának /3. sorszám alatt megtalálható kezdeményezésére. Előterjesztő a 
Miniszterelnökség, képviseletében köszöntöm dr. György István államtitkár urat. 

A módosító javaslatok körében, tájékoztatom önöket, hogy részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat benyújtására nem került sor, előttünk fekszik viszont 
1. hivatkozási számon a kormánypárti képviselők szándékára a TAB saját módosító 
javaslata.  

Kérem államtitkár urat, szíveskedjen nyilatkozni az 1. hivatkozási számú TAB 
saját módosító javaslattal kapcsolatos álláspontjáról. Parancsoljon! 

 
DR. GYÖRGY ISTVÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! A kormány az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 
támogatja. (Bangóné Borbély Ildikó megérkezik az ülésre.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Hozzászólási 

szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom.  

Határozathozatalok 

Mielőtt szavaznánk, tájékoztatom önöket, hogy Héjj Dávid Ádám 
képviselőtársunkat Ágh Péter képviselő úr helyettesíti a mai ülésünkön.  

Először tehát az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk, 
amelyet a kormány támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 24 igen 
szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett támogatta. 
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Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 
Kérem, szavazzanak! 

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 25 igen 
szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta. 

Javaslom, hogy kézfelemeléssel Fazekas Sándor miniszter urat jelöljük ki 
bizottsági előadónak. (Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadó bejelentésére 
nem kerül sor. 

A napirendi pontot lezárom. Államtitkár úrnak megköszönöm a részvételt. 

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Ukrajna 
között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás 
kihirdetéséről szóló T/17431. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik 2. napirendi pontunk: a T/17431. számú, az egyrészről az 
Európai Unió és tagállamai, és másrészről Ukrajna között a közös légtér létrehozásáról 
szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat. A házszabály 46. §-a alapján 
azért tárgyaljuk az ügyet, mert bizottságunk eljárását kezdeményezték, 3. szám alatt 
található az erre vonatkozó irat. Az előterjesztő az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium, képviseletében dr. Mosóczi László államtitkár urat köszöntöm. 

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtására nem került sor, 
van viszont 1. hivatkozási számon egy TAB saját módosító javaslat, ezért arra kérem 
államtitkár urat, hogy az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslattal 
kapcsolatos álláspontjáról nyilatkozni szíveskedjék. 

 
DR. MOSÓCZI LÁSZLÓ államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium): 

Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az 1. számú TAB saját 
módosító javaslatot a kormány támogatja. (Héjj Dávid Ádám megérkezik az ülésre.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Hozzászólót 

nem látok jelentkezni, ezért a vitát lezárom.  

Határozathozatalok 

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk, amelyet 
a kormány támogat. És önök? (Szavazás.) 

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 28 igen 
szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett támogatta. 

Tájékoztatom önöket, hogy Hiszékeny Dezső képviselőtársunkat mai ülésünkön 
Bangóné Borbély Ildikó helyettesíti. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 29 igen 
szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak javaslom Héjj Dávid Ádámot kézfelemeléssel kijelölni. 
(Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadó állítására nem kerül sor.  

A napirendi pontot lezárom. Államtitkár úrnak megköszönöm a megjelenést. 

Az egykori Rozmaring Mezőgazdasági Termelőszövetkezet 
működési területén kárpótlásra váró személyek helyzetének 
rendezéséről szóló T/17427. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik 3. napirendi pontunk: a T/17427. számú, az egykori 
Rozmaring Mezőgazdasági Termelőszövetkezet működési területén kárpótlásra váró 



8 

személyek helyzetének rendezéséről szóló törvényjavaslat. A házszabály 46. §-a alapján 
járunk el. A javaslat sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz. Előterjesztője az 
Agrárminisztérium, képviseli dr. Szinay Attila államtitkár úr. 

A háttéranyagban találhatják meg 21. sorszámon a Mezőgazdasági bizottság 
30 pont terjedelmű módosító javaslatát. Előttünk fekszik továbbá az 1. hivatkozási 
számú TAB saját módosító javaslat a kormánypárti tagok szándékára, 15 pont 
terjedelemben.  

Most arra kérem államtitkár urat, hogy szíveskedjen nyilatkozni a részletes vitát 
lezáró bizottsági módosító javaslattal és az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslattal kapcsolatos álláspontjáról. Parancsoljon! 

 
DR. SZINAY ATTILA közigazgatási államtitkár (Agrárminisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány nem támogatja a háttéranyag 2., 4., 7., 8., 16., 
17., 20., 22. és 23. pontját. Azonban az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslatot támogatja, azzal, hogy annak 4. pontjában a törvényjavaslat 4. § 
(4) bekezdésében a „b) pontja szerint” szövegrész helyett a „b) pontja szerinti” 
szövegrész szerepeljen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Nincs 

hozzászóló. Ezért a vitát lezárom.  

Határozathozatalok 

Most először a háttéranyag 2., 4., 7., 8., 16., 17., 20., 22. és 23. pontjairól 
szavazunk, mely pontokat a kormány nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyag felsorolt pontjait 25 nem ellenében, 6 tartózkodás 
mellett nem támogatta.  

Tájékoztatom önöket, hogy dr. Bajkai István tagtársunkat a mai ülésen Héjj 
Dávid képviselő úr helyettesíti.  

Most a háttéranyag további pontjairól szavazunk, amelyeket a kormány 
támogat. És önök? (Szavazás. - Bóna Zoltán megérkezik az ülésre.)  

A bizottság a háttéranyag további pontjait 25 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 
5 tartózkodás mellett támogatta.  

Most az elhangzott szóbeli pontosító javaslatról szavazunk az 1. hivatkozási 
számú TAB saját módosító javaslat 4. pontja vonatkozásában. Ez az a bizonyos „i” betű. 
A kormány támogatja. És önök? (Szavazás.)  

A bizottság a szóbeli pontosító javaslatot 27 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 
4 tartózkodás mellett támogatta.  

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról az előbbiekben 
támogatott pontosítással együtt szavazunk. A kormány támogatja tehát az ily módon 
módosított javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot az előbbiekben 
támogatott pontosítással együtt 29 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás 
mellett támogatta.  

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 
(Szavazás.)  

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 21 igen 
szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.  

Bizottsági előadónak javaslom Fazekas Sándor miniszter urat kijelölni. 
(Szavazás.) Látható többség. Ellenpróbát nem kérek. Kisebbségi előadót az ellenzék 
nem jelent be.  

A napirendi pontot lezárom.  
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Az agrárgazdaságok átadásáról szóló T/17428. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik mai 4. napirendi pontunk: a T/17428. számú, az 
agrárgazdaságok átadásáról szóló törvényjavaslat. A házszabály 46. §-a alapján járunk 
el, és sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz a javaslat. Az előterjesztő az 
Agrárminisztérium, továbbra is dr. Szinay Attila államtitkár úr képviseli.  

A Mezőgazdasági bizottság módosító javaslatát találhatjuk 15. sorszám alatt a 
háttéranyagban, és előttünk fekszik az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslat is.  

Kérem államtitkár urat, szíveskedjék nyilatkozni a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslattal és az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslattal kapcsolatos álláspontjáról.  

 
DR. SZINAY ATTILA közigazgatási államtitkár (Agrárminisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány a háttéranyag 29. pontját nem támogatja. Az 
összefüggő 42-44. pontokat azzal a változtatással javasolja fenntartani, hogy az 
összefüggesztés csak a 42. és 44. pont között maradjon fönn. A további pontjait 
támogatja. Az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot támogatja.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Eszerint tehát a kormány álláspontja az, hogy a 

háttéranyag 29. pontját nem kell elfogadni, helyette az 1. hivatkozási számú TAB saját 
módosító javaslat 1. pontja legyen irányadó. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) 
Nincs hozzászóló. A vitát lezárom.  

Határozathozatalok  

Először a háttéranyag 29. pontjáról szavazunk, melynek elfogadását az 
1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat elfogadása kizárja. A kormány nem 
támogatja a 29. pontot. És önök? (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyag kizárt 29. pontját 27 nem szavazat ellenében és 
6 tartózkodás mellett nem támogatta.  

Most a háttéranyag összefüggő 42., 43. és 44. pontjairól azzal a változtatással 
döntünk, hogy az összefüggesztés csak a 42. és 44. pontok között maradjon meg. A 
kormány támogatja ezt a pontot. (Szavazás.)  

A bizottság az így felsorolt változtatást, tehát a 42. és 44. pontok közötti 
összefüggesztés fenntartását és a 43. pont kiejtését ebből a körből 26 igen szavazattal, 
2 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta.  

Most a háttéranyag további pontjairól döntünk, amelyeket a kormány támogat. 
(Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyag további pontjait 23 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 
5 tartózkodás mellett támogatta.  

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról kérem a 
döntésüket, amelyet a kormány támogat. (Szavazás.)  

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 26 igen 
szavazattal, 2 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett támogatta. 

Végül az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kérem 
szavazatukat. (Szavazás.)  

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 25 igen 
szavazattal, 2 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta.  
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Bizottsági előadónak javaslom Fazekas Sándor miniszter urat kijelölni. 
(Szavazás.) Látható többség. Ellenpróbát nem kérek. Kisebbségi előadó állítására nem 
kerül sor.  

Egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló T/17436. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

El is érkeztünk mai utolsó napirendi pontunkhoz, amely sorrendben az 5., ez 
pedig: a T/17436. számú, egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat. A házszabály 46. §-a alapján járunk el. Sarkalatos rendelkezéseket 
tartalmaz a törvényjavaslat. Az Agrárminisztérium az előterjesztője, képviseletében 
továbbra is dr. Szinay Attila államtitkár úr van jelen.  

A módosító javaslatok körében meg kell említeni a háttéranyagban a 
Mezőgazdasági bizottság 13. sorszám alatt megtalálható módosító javaslatát, valamint 
az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot, amely 126 pontot tartalmaz. 
Kiosztásra került az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 122. és 
123. pontjának új változatát tartalmazó módosítási javaslat.  

Kérem államtitkár urat, szíveskedjen nyilatkozni egyfelől a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslatról, másrészt az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslatról és a kiosztásra került módosítással kapcsolatos álláspontjáról.  

 
DR. SZINAY ATTILA közigazgatási államtitkár (Agrárminisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány a háttéranyagot nem támogatja. Az 
1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 122. és 123. pontját nem támogatja, 
helyette a kiosztásra került módosításokat támogatja. Az 1. hivatkozási számú TAB 
saját módosító javaslat egyéb pontjait támogatja. 

 
ELNÖK: Azt hiszem, ez teljesen világos mindannyiunk előtt. A vitát megnyitom. 

(Nincs jelentkező.) Hozzászólót nem látok jelentkezni, ezért a vitát le is zárom.  

Határozathozatalok  

Először a háttéranyagról szavazunk, amelyet a kormány egyáltalán nem 
támogat. És önök? (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyagot 3 igen szavazattal, 25 nem ellenében és 
5 tartózkodás mellett nem támogatta.  

Kíváncsi lennék a 3 igennel szavazó szakmai érveire, de erre most nincs időnk. 
A következőkben a kiosztásra került 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 

javaslat 122. és 123. pontja helyébe lépő pontosítási javaslatról döntünk, amelyet a 
kormány támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság a kiosztásra került pontosítási javaslatot 26 igen szavazattal, 2 nem 
szavazat ellenében, 5 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat további pontjairól 
döntünk a kiosztásra került pontosítással együtt, amelyet így egyben a kormány 
támogat. És önök? (Szavazás.) 

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat további pontjait 
a kiosztásra került pontosítással együtt 25 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 
5 tartózkodás mellett támogatta. 

Végül az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kérem 
szavazatukat. (Szavazás.)  

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 24 igen 
szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta. 
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Bizottsági előadónak javaslom Héjj Dávid Ádámot kijelölni. (Szavazás.) Látható 
többség. Kisebbségi előadó állítására nem mutatkozik igény.  

A napirendi pontot lezárom. 

Az ülés berekesztése 

Egyben mai ülésünket berekesztem. Jövő csütörtökön a szokott időben, 
13 órakor találkozunk. Köszönöm szépen együttműködésüket. Viszontlátásra! További 
szép napot kívánok!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 21 perc) 

  Hende Csaba 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Bihariné Zsebők Erika és Podmaniczki Ildikó 


