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J e g y ző k ö n y v   

az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága ellenőrző albizottságának 
2013. december 18-án, szerdán, 8 órára 

a Képviselői Irodaház 515. számú tanácstermébe összehívott 
és a napirend elfogadása nélkül véget ért 

rendkívüli üléséről 
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Napirendi javaslat 
 

1. Tájékoztató a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ és Népfőiskola állami 
földhaszonbérleti pályázatával kapcsolatosan kialakult helyzetről az alapvető jogok 
biztosa és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztos-helyettes jelentésének 
ismeretében 
Előadók: 
Dr. Székely László  alapvető jogok biztosa, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 
Dr. Szabó Marcel ,  a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztos-helyettes 
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 
Ács Sándorné  Kishantosi Vidékfejlesztési Központ és Népfőiskola 
Dr. Bitay Márton Örs állami földprogramért felelős államtitkár, Vidékfejlesztési 
Minisztérium 
Szegfalvi Zsolt igazgató, Greenpeace Magyarország Egyesület 

 
2. Tájékoztató a Bükki Nemzeti Park földbérlet pályázatairól a megindult nyomozások 

ismeretében 
Előadók: 
Dr. Bitay Márton Örs állami földprogramért felelős államtitkár, Vidékfejlesztési 
Minisztérium 
Nagy János általános és vagyongazdálkodási elnökhelyettes, Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezet 

 
3. Tájékoztató a területalapú támogatások kifizetésének állapotáról 

Előadók: 
Vidékfejlesztési Minisztérium képviselője 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal képviselője 

 
4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
Az albizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Harangozó Gábor (MSZP), az albizottság elnöke  
Varga Géza (Jobbik) 
 
 

A Mezőgazdasági bizottság részéről 
 
 Gőgös Zoltán (MSZP)  

Hozzászólók 

 
Dr. Bitay Márton Örs állami földprogramért felelős államtitkár 
(Vidékfejlesztési Minisztérium) 
Dr. Szabó Marcel a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztos-
helyettes (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala) 
Ács Sándorné (Kishantosi Vidékfejlesztési Központ és Népfőiskola) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 14 perc) 

Elnöki bevezető 
HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, továbbiakban: ELNÖK: Jó 

reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm a bizottságban megjelent képviselőket, meghívott 
vendégeinket, sajtó képviselőit és a meghívott érdeklődőket is. 

A mai bizottsági ülés összehívásának az előzménye az volt, hogy Lengyel Szilvia az 
LMP képviselője, a Mezőgazdasági bizottság tagja, ugyan az albizottságnak nem tagja, de a 
nagybizottságnak tagja kezdeményezte nálam mint az albizottság elnökénél, hogy Kishantos 
ügyében tartsunk egy ellenőrző albizottsági ülést, hiszen nagyon sok ellentmondásos 
információ van. És a mai napig nem sikerült nyugvópontra helyeződnie az ügynek, és miután 
még úgy tűnik, hogy nem dőlt el minden Kishantos ügyében, feltétlenül van értelme és 
érdemes megnézni, hogy hogyan állunk, mik az előzmények és mik lehetnek az ügynek a 
kimenetelei.  

És képviselő asszony azt is kezdeményezte, hogy az ülésre hívjuk meg miniszter urat, 
Fazekas Sándor miniszter urat, hogy ő számoljon be az üggyel kapcsolatos fejleményekről. 
Miniszter úr jelezte nekem, hogy a házszabályi kötelezettségének már eleget tett, amikor is a 
mezőgazdasági bizottsági ülésen az éves meghallgatáson részt vett, és a bizottsági ülésre 
személyesen nem kíván eljönni vagy nem tud. Viszont Bitay államtitkár urat bízta meg azzal, 
hogy úgy mint korábban is, ő képviselje a minisztérium álláspontját. Államtitkár úr jelen is 
van mai ülésünkön. 

Tudni kell azt, hogy a mai albizottsági ülésünk rendkívüli parlamenti időszakban 
került összehívásra, ez annyiban érdekes, hogy amíg normál időszakban az elnök összehívása 
elegendő ahhoz, hogy ez jogszerűen megtörténjen, rendkívüli időszakban a képviselők 
egyötödének a kezdeményezésére van szükség. Úgyhogy én amikor éltem ezzel a 
kezdeményezéssel, az ülés összehívásával, ezt követően Varga Géza képviselő úr is írásban 
megerősítette, hogy ő is kezdeményezi az ülés összehívását és így az ülés megtartásához 
szükséges egyötödös kezdeményezés az megszületett. Tehát az ülés összehívása így jogszerű 
volt, azonban ahhoz, hogy el tudjuk fogadni a napirendet és a napirend szerint tudjunk 
haladni, ahhoz a képviselők, már az albizottsági tagok 50 százalékának jelen kéne lenni, plusz 
egy főnek. Jelen esetben nem történhet meg, merthogy ma reggel kaptam a kezembe, azt 
hiszem, tegnap este juttatták el a fideszes képviselők, illetve KDNP-s képviselő a titkárságra a 
levelet, amiben arról tájékoztatnak, hogy miután rendkívüli időszak van és tegnap a normál 
ülésszaknak vége lett, ők már más fontos ügyekben elkötelezték magukat és nem tudnak jelen 
lenni a mai bizottsági ülésen. 

Ennek megfelelően arról kell tájékoztatnom a megjelenteket, hogy miután napirendet 
nem tudunk elfogadni, ezért az ülés nem határozatképes. Bár a házszabály azt mondja, hogy a 
bizottság tanácskozóképességéhez, tehát hogy az ügyeket meg tudjuk vitatni, ahhoz a 
képviselők egyharmada elegendő, ami jelen esetben rendelkezésre is áll. Azonban a kiküldött 
napirendet nem tudjuk elfogadni, ezért én most jogszerűen azt tudom csinálni, hogy 
hivatalosan az ülést napirend elfogadásának hiányában nem tudjuk elfogadni, de arra való 
tekintettel, hogy a témák igen nagy közérdeklődésre tettek szert, és szemmel láthatólag 
nemcsak az albizottság tagjait, hanem más képviselőket is, akik megjelentek a bizottsági 
ülésen. A médiát is és a közvéleményt is érdeklik ezek az ügyek. 

Én tisztelettel azt szeretném kérni a meghívottaktól, hogy nem formális bizottsági ülés 
keretében, hanem egy nyilvános tanácskozás keretében mégis tartsuk meg ilyen keretek 
között, tehát a nem hivatalos keretek között az eredetileg kitűzött napirendnek megfelelően az 
ülést. Az államigazgatási szervektől minden illetékes megjelent, tehát azt hiszem, hogy 
kiegyenlített módon ennek a feltételei adottak. Akkor most tisztelettel bejelenteném azt, hogy 
az ülést formálisan nem tudjuk megtartani. Szeretném kérni azonban ennek ellenére, ha 
lehetőség van rá, a továbbiakban is a jegyzőkönyvvezetést hogyha a Ház tudja biztosítani, azt 
megköszönjük. (Dancsecs Dóra igent int.) 
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Köszönöm szépen, jelezte a kolléganő, hogy igen. És megkérdezném a megjelenteket, 
hogy ilyen keretek között is tudják-e vállalni. Kérdezném, hogy van-e olyan, aki nem. (Nincs 
jelzés.)  

(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 20 perc) 
 
 
 
 

 

 Harangozó Gábor 
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Dóra 


