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Napirendi javaslat  

 

1. A migráció elleni nemzetközi fellépésről, a Poszt-Cotonoui Megállapodás 
elutasításáról szóló politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat (P/17816. szám) 
(Dr. Simicskó István, Dr. Aradszki András, Dr. Hargitai János, Dr. Latorcai 
János, Dr. Rétvári Bence, Dr. Semjén Zsolt, Dr. Seszták Miklós, Dr. Vejkey Imre, 
Földi László, Harrach Péter, Hollik István, Juhász Hajnalka, Móring József 
Attila, Nacsa Lőrinc, Soltész Miklós, Szászfalvi László, Süli János (KDNP) 
képviselők önálló indítványa)  
(Politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat részletes vitája a HHSZ 82. § alapján) 
Uniós napirendi pont! 

2. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és 
a kiskereskedelmi adóról szóló 2020. évi XLV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/17882. szám)  
(Részletes vita)  
(Kijelölt bizottság) (Kivételes eljárás keretében)  
(Megjegyzés: Az elfogadott kivételességi javaslat száma: T/17882/1.) 

3. Magyarország nagy tavai természeti és kulturális értékeinek védelméről szóló 
határozati javaslat (H/17452. szám)  
(Schmuck Erzsébet (LMP), Arató Gergely (DK), Dr. Tóth Bertalan (MSZP), 
Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd), Nunkovics Tibor (Jobbik) képviselők önálló 
indítványa)  
(Döntés tárgysorozatba-vételi kérelemről a HHSZ 58. § (6) bekezdése alapján) 
(Megjegyzés: A tárgysorozatba-vételi kérelem száma: H/17452/3.)  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Hende Csaba (Fidesz) a bizottság elnöke  
 
Herczeg Tamás (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Salacz László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Ágh Péter (Fidesz)  
B. Nagy László (Fidesz)  
Balla György (Fidesz)  
Bóna Zoltán (Fidesz)  
Horváth László (Fidesz)  
Dr. Kerényi János (Fidesz)  
Mátrai Márta (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz)  
Ovádi Péter (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)  
Farkas Gergely (független)  
Sneider Tamás (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Aradszki András (KDNP) Ovádi Péternek (Fidesz)  
Farkas Flórián (Fidesz) Bóna Zoltánnak (Fidesz)   
Dunai Mónika (Fidesz) Mátrai Mártának (Fidesz)  
Dr. Bajkai István (Fidesz) dr. Salacz Lászlónak (Fidesz)  
Böröcz László (Fidesz) B. Nagy Lászlónak (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz) dr. Kerényi Jánosnak (Fidesz)  
Héjj Dávid Ádám (Fidesz) Ágh Péternek (Fidesz)  
Dr. Budai Gyula (Fidesz) Horváth Lászlónak (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Pór-Zselinszky Eszter 
Csatáriné dr. Házi Andrea  
Lévai Vanda  
 
 

Meghívottak 

Hozzászóló 

Erdős Norbert államtitkár (Agrárminisztérium)  
 

Megjelent 

Joó István helyettes államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 48 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó estét 
kívánok mindenkinek! Mai ülésünket megnyitom, amely ülésen Aradszki Andrást 
Ovádi Péter, Farkas Flóriánt Bóna Zoltán, Dunai Mónikát Mátrai Márta, Bajkai Istvánt 
Salacz László, Böröcz Lászlót B. Nagy László, Törő Gábort dr. Kerényi János képviseli 
és helyettesíti. Ennek alapján megállapítom, hogy ülésünk határozatképes.  

A napirend elfogadására teszek javaslatot. Kérem, hogy szavazzanak a kiküldött 
napirend elfogadásáról! (Szavazás.)  

A bizottság mai ülésének napirendjét 21 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 

A migráció elleni nemzetközi fellépésről, a poszt-cotonoui 
Megállapodás elutasításáról szóló P/17816. számú politikai 
nyilatkozatra vonatkozó javaslat   
(Politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat részletes vitája a HHSZ 
82. § alapján) 

Az 1. napirendi pontunk a P/17816. számú, a migráció elleni nemzetközi 
fellépésről, a poszt-cotonoui megállapodás elutasításáról szóló politikai nyilatkozatra 
vonatkozó javaslat, amelynek részletes vitáját folytatjuk le a határozati házszabály 
82. §-a alapján. Az előterjesztők dr. Simicskó István, dr. Aradszki András, dr. Hargitai 
János, dr. Latorcai János, dr. Rétvári Bence, dr. Semjén Zsolt, dr. Seszták Miklós, 
dr. Vejkey Imre, Földi László, Harrach Péter, Hollik István, Juhász Hajnalka, Móring 
József Attila, Nacsa Lőrinc, Soltész Miklós, Szászfalvi László és Süli János, 
valamennyien KDNP-s képviselők. Képviseletükben jelen van dr. Vejkey Imre elnök úr. 
Feladatkörrel rendelkező tárca a Külgazdasági és Külügyminisztérium, képviseletében 
jelen van Joó István helyettes államtitkár úr.  

Képviselői módosító javaslat nem került benyújtásra, és TAB saját módosítási 
szándék sem érkezett. 

Megkérdezem az előterjesztők képviselőjét, hogy a vita elején kíván-e szólni.  
 
DR. VEJKEY IMRE (KDNP) előterjesztő: Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót, de 

nem.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitában kíván-e valaki hozzászólni? (Senki sem 
jelentkezik.) Nem látok hozzászólási szándékot, ezért a vitát lezárom.  

Most szavazni fogunk az összegző jelentésről. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  
A bizottság az összegző jelentést 20 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 
Bizottsági előadónak javaslom dr. Vejkey Imrét kézfelemeléssel kijelölni. 

(Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadót nem állítunk.  
A napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak a 

részvételt. 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 
XLVI. törvény és a kiskereskedelmi adóról szóló 2020. évi 
XLV. törvény módosításáról szóló T/17882. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita) 

Soron következik 2. napirendi pontunk, a T/17882. számú, az élelmiszerláncról 
és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a kiskereskedelmi adóról 
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szóló 2020. évi XLV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. Részletes vitát 
folytatunk kivételes eljárás keretében. Az elfogadott kivételességi javaslat száma 
T/17882/1. A törvényjavaslat összevont vitájára az Országgyűlés holnapi ülésnapján 
kerül sor. Az előterjesztő az Agrárminisztérium, képviseletében köszöntöm Erdős 
Norbert államtitkár urat.  

Tájékoztatom önöket, hogy képviselői módosító indítvány nem került 
benyújtásra, előttünk fekszik ugyanakkor 1. hivatkozási számon a TAB saját módosítási 
javaslata a kormánypárti képviselők szándékára, 14 pont terjedelemben, érdemi és 
technikai módosításokkal. 

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

 
ERDŐS NORBERT államtitkár (Agrárminisztérium): A tárca támogatja. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Senki sem jelentkezik.) Nem 
látok hozzászólási szándékot. Közben jelzem, hogy Héjj Dávid Ádámot, aki épp a 
plenáris ülésen felszólal, Ágh Péter képviselőtársunk helyettesíti a mai ülésünkön. 
Kérem rögzíteni akkor ezt a tényt a jegyzőkönyvben! A vitát lezárom. 

Először 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 19 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta.  

Bizottsági előadónak javaslom B. Nagy László képviselőtársunkat kijelölni 
kézfelemeléssel! (Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadó állítására nem kerül 
sor. 

A napirendi pontot lezárom. Köszönöm államtitkár úrnak és kollégáinak a 
részvételt, és az előzetes alapos magyarázatot köszönöm szépen még egyszer. 

Soron következik a 3. napirendi pont, a H/17452. számú…  
(Jelzésre:) Visszatérünk, újra megnyitom a 2. napirendi pontunkat, mert csak a 

TAB saját módosító javaslatról szavaztunk, elfelejtettem feltenni az összegző jelentésről 
és az összegző módosító javaslatról szóló kérdést. Ki az, aki támogatja tehát? 
(Szavazás.)  

Kimondom a határozatot: a bizottság az összegző jelentést és az összegző 
módosító javaslatot 16 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett 
elfogadta. (Ágh Péter jelzi, hogy nem működik a szavazógépe.) Ágh Péterrel együtt 17, 
és ő helyettesít, így akkor 18 igen szavazat van. Továbbá Budai Gyulát Horváth László 
képviseli a mai ülésünkön. Ez a képviseleti megbízás is megtörtént a szavazást 
megelőzően, és eszerint már az általa képviselt Budai Gyula nevében is szavazott 
Horváth László. Akkor tehát 19 igen szavazattal, 2 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett fogadtuk el az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot. 

Egyéb kérdésekben már döntöttünk, tehát az újranyitott 2. napirendi pontot 
ismét lezárom.  

Magyarország nagy tavai természeti és kulturális értékeinek 
védelméről szóló H/17452. számú határozati javaslat  
(Döntés tárgysorozatba-vételi kérelemről a HHSZ 58. § 
(6) bekezdése alapján)  

Soron következik a 3. napirendi pont, a H/17452. számú, Magyarország nagy 
tavai természeti és kulturális értékeinek védelméről szóló határozati javaslat, amely 
tárgysorozatba-vételi kérelemről való döntés a házszabály 58. § (6) bekezdése alapján. 
A határozati javaslat előterjesztője Schmuck Erzsébet, Arató Gergely, Tóth Bertalan, 
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Kocsis-Cake Olivio és Nunkovics Tibor. Képviseletükben nem jelentkezik senki, de ez 
nem is feltétele a tárgyalásnak. (Dr. Keresztes László Lóránt jelzésére:) Keresztes 
László Lóránt nem előterjesztő, tehát hozzászólhat majd a vitában természetesen, de 
miután nem képez eljárási akadályt a javaslattevők távolléte, ezért továbbléphetünk, és 
ismertethetem az előzményeket. 

A határozati javaslat tárgysorozatba vételét a Fenntartható fejlődés bizottsága 
2021. december 6-án elutasította. Ezt követően 2021. december 7-én az LMP 
képviselőcsoportjának vezetője tárgysorozatba-vételi kérelmet nyújtott be 
3. sorszámon.  

Ezek után megnyitom a vitát. Ki kíván hozzászólni? (Jelzésre:) Elsőként 
Keresztes László Lóránt képviselő úrnak adom meg a szót. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! 
Valóban, a javaslat célja, ahogy az indokolásban is olvasható, a nagy tavak természeti 
és kulturális értékei hosszú távú és hatékony védelmének a biztosítása. Nagy tavak alatt 
értjük jelen előterjesztésben a Balatont, a Fertő tavat, a tatai Öreg-tavat, a Velencei-tóra 
is vonatkozik ez a javaslat. A határozati javaslat alapvetően az ökológiai értékek 
védelméről, a partok védelméről, a kapcsolódó kulturális örökség védelméről szól, a 
helyi lakosság, illetve az érintett önkormányzatok jogainak védelméről, az átláthatóság 
biztosításáról a part menti sávban induló beruházások esetében. Tehát ez egyben 
alapvetően egy erőteljesen ökológiai szemléletű javaslat, de a kulturális örökség 
védelmére is vonatkozik.  

Én azt tudom mondani, hogy az előterjesztés elkészítésében vezető szerepet 
játszottak zöld civil szervezetek és lokálisan dolgozó civil szervezetek. Mély 
meggyőződésünk, hogy egy ilyen határozati javaslat elfogadása nagymértékben a 
deklarált célok elérését segítené, ezért kérem tisztelettel a bizottságot, hogy 
támogassák, hogy ez tárgysorozatba kerülhessen. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Vejkey Imre elnök úr jelezte hozzászólási 

szándékát. Parancsoljon!  
 
DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. A 

tárgysorozatba-vételi kérelmet a Fidesz-KDNP nem támogatja. Az Alaptörvény 
betartása a kormánynak is alapvető feladata, ehhez pedig nem szükséges egy 
országgyűlési határozat. A bizottsági rendelet biztosítja a garanciákat, hogy a keret 
környezetet károsító beruházásokat ne finanszírozhasson. Az átláthatóság, különös 
tekintettel a folyamatban lévő és tervezett beruházásokhoz kapcsolódó információkhoz 
való szabad hozzáférésre, hazánkban az érvényben lévő jogszabályok erejénél fogva 
ugyancsak biztosított. A nagy tavak védelmét biztosító jogszabályi keretek szintén 
biztosítottak, továbbá a hatályos jogszabályok biztosítják a természeti és kulturális 
örökség védelmét a beruházásoktól, a természeti értékek védelme többek között a 
Natura 2000 hálózaton keresztül megvalósul, a kormányhivatalok pedig feladataikat 
ellátják, ehhez nem szükséges országgyűlési határozat. Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Senki sem 

jelentkezik.) Nem látok jelentkezőt, a vitát lezárom. 
Kérdezem a bizottságot, hogy a Magyarország nagy tavai természeti és kulturális 

értékeinek védelméről szóló H/17452. számú határozati javaslatot tárgysorozatba 
veszi-e. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  
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A bizottság a H/17452. számú határozati javaslatot 3 igen szavazattal, 19 nem 
ellenében, 1 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba.  

Tisztelt Bizottság! Mai napirendünk végére értünk. Köszönöm szépen az 
együttműködésüket. 

Az ülés berekesztése 

További szép estét kívánok! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 18 óra 01 perc) 

  Hende Csaba 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 


