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Mezőgazdasági 
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Önkormányzati  
bizottságának 

 
 

m á s o d i k  k i e g é s z í t ő  a j á n l á s a 
 

a környezet védelmének általános szabályairól szóló  
1995. évi LIII. törvény, valamint a természet védelméről szóló 

1996. évi LIII. törvény módosításáról 
 szóló T/9698. sz. törvényjavaslat 

 
v i t á j á h o z 

 
 
 

(Együtt kezelendő a T/9698/77. és a T/9698/97. számú ajánlással!) 
 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága, valamint az Önkormányzati bizottsága 
megvitatta a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, 
valamint a természet védelméről szóló1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló T/9698. 
számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/9698/73-76., valamint 
a 78-96.  számú kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 
 
 

1/a. A Mezőgazdasági bizottság állásfoglalásai a T/9698/97. számú kiegészítő 
ajánlás pontjainak sorrendjében: 
 
 

Ajánláspont: Bizottság állásfoglalása: Előterjesztő állásfoglalása: 
7. Támogatja egyetért
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8. Támogatja egyetért
9. nem támogatja nem ért egyet
10. nem támogatja nem ért egyet
11. nem támogatja nem ért egyet
12. Támogatja egyetért
13. nem támogatja nem ért egyet
14. nem támogatja nem ért egyet
15. nem támogatja nem ért egyet
16. nem támogatja nem ért egyet
17. nem támogatja nem ért egyet
18. támogatja egyetért
19. támogatja egyetért
20. nem támogatja nem ért egyet
21. támogatja egyetért
22. nem támogatja nem ért egyet
23. támogatja egyetért

 
 
 
 

1/b. Az Önkormányzati bizottság állásfoglalásai a T/9698/97. számú kiegészítő 
ajánlás pontjainak sorrendjében: 
 
 
 

Ajánláspont: Bizottság állásfoglalása: Előterjesztő állásfoglalása: 
1. nem támogatja nem ért egyet
2. támogatja egyetért
3. nem támogatja nem ért egyet
4. támogatja egyetért
5. nem támogatja nem ért egyet
8. támogatja egyetért
9. nem támogatja nem ért egyet
12. támogatja egyetért (tárcaálláspont) 
13. nem támogatja nem ért egyet
14. nem támogatja nem ért egyet
15. nem támogatja nem ért egyet
16.  nem támogatja nem ért egyet
17. nem támogatja nem ért egyet
19. támogatja egyetért (tárcaálláspont)  
20. nem támogatja nem ért egyet
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Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2004. május 12. 
 
 
 

 
Dr. Magda Sándor s.k., 

a Mezőgazdasági 
bizottság elnöke 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati  

bizottság elnöke 
 
 


