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Napirendi javaslat  
 
1. A cukorgyárak privatizációját, valamint Magyaror szág Európai Unióhoz történő 

csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot 
értékelő és annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság vizsgálatának 
eredményéről szóló jelentés elfogadásáról szóló H/6003. számú határozati javaslathoz 
benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása  

(A Mezőgazdasági bizottság önálló indítványa) 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Ékes József (Fidesz)  
Gyopáros Alpár (Fidesz) 
Ivanics Ferenc (Fidesz) 
Dr. Szalay Péter (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP) 
Balczó Zoltán (Jobbik)  
Bana Tibor (Jobbik)  
Murányi Levente (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Firtl Mátyás (KDNP) dr. Vejkey Imrének (KDNP) 
Bebes István (Fidesz) dr. Szalay Péternek (Fidesz) 
Lipők Sándor (Fidesz) Ivanics Ferencnek (Fidesz)   
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) Gyopáros Alpárnak (Fidesz) 
Nógrádi Zoltán (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz) 
Tessely Zoltán (Fidesz) dr. Hörcsik Richárdnak (Fidesz) 
 

 
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
Sárecz László főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc)  

 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának ülését 
megnyitom.  

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm az Országgyűlés 
Hivatalának munkatársait, meghívott vendégeinket és a sajtó igen tisztelt képviselőit. 

Az első teendőnk a napirend elfogadása előtt a határozatképesség megállapítása. Az 
aláírt jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. Eseti megbízásokat 
jelentek be: Szalay Péter képviselő úr képviseli Bebes Istvánt; Vejkey Imre képviseli Firtl 
Mátyás alelnök urat; Ivanics Ferenc képviseli Lipők Sándort; Gyopáros Alpár képviseli 
Mengyi Rolandot; Ékes József képviseli Nógrádi Zoltánt és Hörcsik Richárd Tessely Zoltánt. 

Tegnap már jeleztem, hogy ma ülést kell tartanunk, hiszen a cukorgyárak 
privatizációjáról készült jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslathoz kapcsolódó 
módosító javaslatok érkeztek.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ezen napirendi ponttal kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 

Akkor szavazásra teszem fel: ki az, aki egyetért a napirendi pont megtárgyalásával. 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy egyhangúlag 
elfogadta a bizottság a napirendi pont megtárgyalását.  

A cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történő 
csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékelő 
és annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság vizsgálatának eredményéről 
szóló jelentés elfogadásáról szóló H/6003. számú határozati javaslathoz benyújtott 
kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása (A Mezőgazdasági bizottság önálló 
indítványa) 

Tisztelt Bizottság! Tehát egyetlen napirendi pontunk van, az említett országgyűlési 
határozati javaslathoz érkezett kapcsolódó módosító javaslatok megtárgyalása. Összesen két 
ilyen kapcsolódó módosító javaslat érkezett, ez már a tegnapi vitában kiderült.  

A kiegészítő ajánlás 1. pontjában Szabó Rebeka és Szilágyi Péter képviselők 
kapcsolódó módosító javaslata szerepel. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
SÁRECZ LÁSZLÓ (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Képviselő Urak! Jó napot kívánok! A kormány nevében szeretném megköszönni, hogy a 
módosító javaslatot megfelelő formában módosították, azt a kormány a jelenlegi formájában 
támogatni tudja. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a kormány támogatja. Kérdezem 

képviselőtársaimat, kíván-e valaki mellette vagy ellene szólni? (Senki sem jelentkezik.) Senki 
nem kíván. 

Szavazásra teszem fel: ki az, aki támogatja Szabó Rebeka és Szilágyi Péter képviselők 
kapcsolódó módosító javaslatát? (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag támogatjuk. 
Köszönjük szépen. 

A 2. pontban Magyar Zoltán képviselő úr kapcsolódó módosító javaslata szerepel. 
Kérdezem a kormány képviselőjét. 
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SÁRECZ LÁSZLÓ (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Az 
átdolgozott javaslatot a kormány támogatni tudja. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem, kíván-e valaki mellette vagy ellene szólni. 

(Jelzésre.) Balczó képviselő úr! 
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Csak egy rövid megjegyzést szeretnék tenni. Nagyon 

örülök annak, hogy végül is tartalmilag az eredeti javaslat születik meg, csak nyilván olyan 
formában, ami támogatható, gondolom, az előterjesztő és a kormány részéről is.  

Emellett még egy mondatot engedjenek meg: néhányszor előfordult, hogy a Jobbiknak 
voltak olyan módosító javaslatai, amiket egy adott bizottság mérlegelt, formailag másképp 
gondolt, és attól kezdve vagy kormánypárti javaslatként született meg, vagy bizottsági 
javaslatként. Lényegében a kérdés mindegy, az a lényeg, hogy tartalmilag megszületett. Most 
mégis örülök annak a gesztusnak, hogy a módosított javaslat végül is a Jobbik képviselőinek a 
nevén maradt. Csak ennyit szerettem volna hozzátenni. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ivanics képviselő úr! 
 
IVANICS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnök Úr! Tisztelt bizottság! 

Gyakorlatilag a tegnapi ülésen már jeleztem, hogy ezek a módosítások majd sorra kerülnek, a 
tárgyalások zajlanak.  

Azt gondolom, hogy ez a módosítás is, amit az imént említett Balczó 
képviselőtársunk, gyakorlatilag jól mutatja azt, hogy a cukorbizottságban milyen 
kiegyensúlyozott munka folyt hónapokon keresztül. Ezt különösen annak a fényében 
mondom, hogy nem volt itt olyan módosító indítvány, amely negligálta volna a bizottság 
munkáját.  

Ezért nagyon remélem, hogy a cukorbizottság az első olyan bizottság tud lenni, amely 
vizsgálatának konkrét következményei lesznek. Szüksége van erre a magyar társadalomnak. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Más kíván-e hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) Nem 

kíván. 
Akkor szavazásra teszem fel: ki az, aki támogatja Magyar Zoltán képviselő úr 

kapcsolódó módosító javaslatát. (Szavazás.) A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy 
egyhangú. Köszönjük szépen. 

Tisztelt Bizottság! Mai munkánkat befejeztük. Köszönjük szépen, hogy megjelentek. 
A jövő héten hétfőn fél 12-kor fogunk találkozni. Már korábban jeleztem a napirendi 
pontokat, amiket majd írásban fognak megkapni. Köszönöm szépen. A bizottsági ülést 
bezárom. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 10 perc)  
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Madarász Mária  


