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Napirendi javaslat  

 

1. „Megemlékezés napja a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról” 

címmel benyújtott határozati javaslat (H/4484. szám)  

(Varga László (KDNP) képviselő önálló indítványa)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

 

2. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4956. szám)  

(Dr. Tarnai Richárd (KDNP) képviselő önálló indítványa)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

3. 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 határozati javaslat (H/6003. szám) 

(A Mezőgazdasági bizottság önálló indítványa)   

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

(Előterjesztőként)  

 

4. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvényjavaslat (T/5539. 

szám)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

5. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:  

A vidéki gazdasági és társadalmi folyamatok fenntartható javításáról szóló 

határozati javaslat (H/6136. szám)  

(Mesterházy Attila, Tóbiás József, dr. Józsa István, Lukács Zoltán, dr. Harangozó 

Tamás, Harangozó Gábor, Kiss Péter, dr. Hiller István, dr. Lamperth Mónika, Tóth 

Csaba, Juhász Ferenc, dr. Szekeres Imre, Gúr Nándor, Simon Gábor, Horváth 
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András Tibor és Pál Béla (MSZP) képviselők önálló indítványa)  

 

6. A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi 

XCII. törvény és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 

valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6320. szám)  

(Általános vita)  

 

7. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke  

 

Dr. Ángyán József (Fidesz)  

Balogh József (Fidesz)  

Farkas Sándor (Fidesz)  

Győrffy Balázs (Fidesz)  

Obreczán Ferenc (Fidesz)  

Dr. Ódor Ferenc (Fidesz)  

Patay Vilmos (Fidesz)  

Pócs János (Fidesz)  

Tiffán Zsolt (Fidesz)  

Harangozó Gábor (MSZP)  

Magyar Zoltán (Jobbik)  

Varga Géza (Jobbik)  

Z. Kárpát Dániel (Jobbik)  

 

 

Helyettesítési megbízást adott   
Horváth István (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz)  

Gőgös Zoltán (MSZP) Harangozó Gábornak (MSZP)  

Hanó Miklós (Fidesz) Balogh Józsefnek (Fidesz)  

Jakab István (Fidesz) dr. Ódor Ferencnek (Fidesz)  

Obreczán Ferenc (Fidesz) megérkezéséig Győrffy Balázsnak (Fidesz)  

Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP) Pócs Jánosnak (Fidesz)  

 

 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Varga László (KDNP)  

Dr. Bognár Lajos helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)  

Dr. Dávidné B. Hidvégi Julianna kormány-főtanácsadó (Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium)  

Dr. Bereczkey Brúnó Péter kormánytanácsadó (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium)  

Dr. Gulácsy Imola kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium)  

Dr. Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési 

Minisztérium)  

Dr. Sárecz László főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium) 

Bihari Gergely (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 14 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 

kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő 

tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését, és 

köszöntöm a már az 1. napirendi ponthoz érkezett kormányzati képviselőket! A 

napirendtervezetet írásban kiküldtük, de ahhoz képest szeretném javasolni egy új napirendi 

pont felvételét 6. napirendi pontként, ez pedig a T/6320. számú törvényjavaslat, a 

szövetkezetekről szóló törvény módosítása, amely egész konkrétan a szociális szövetkezetek 

előtt nyitna meg egy - véleményünk szerint - nagyon fontos lehetőséget. Egész konkrétan 

azért szeretném ezt most javasolni, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor a jövő héten újabb 

bizottsági ülést kell összehívni. Én úgy gondolom, hogy a javaslat viszonylag érthető és nem 

túl nagy terjedelmi jogszabályjavaslat, amely véleményem szerint megtárgyalható ezen a 

bizottsági ülésen. Ezzel a módosítással együtt a napirendtervezethez van-e további kérdés, 

észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, akkor először a módosításról fogunk szavazni. 

Kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja, hogy 6. napirendi pontként vegyük fel a T/6320. számú, 

a szociális szövetkezésekről szóló, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által 

beterjesztett törvényjavaslatot. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez 

négyötödös többség, így a napirendünket módosítottuk.  

Kérdezem, hogy ki az, aki az így módosított napirendet elfogadja. Aki igen, szintén 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú. Köszönöm szépen. Ezek szerint fogunk 

haladni.  

„Megemlékezés napja a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról” 

címmel benyújtott H/4484. számú határozati javaslat  

Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Az első napirendi pont a „Megemlékezés napja a kuláküldözések idején tönkretett 

magyar gazdákról” című határozati javaslat, ezzel fogunk kezdeni. Varga László 

képviselőtársunk jelen van, a kormány képviselőit is kérem az előadói székhez. A kapcsolódó 

módosító indítványokat vitatjuk meg, amelyek közül a 2-est és a 3-ast nem tárgyaltuk, ha jól 

értem. (Horváth Zoltánné: Igen. - Az elnök Horváth Zoltánnéval egyeztet.) Egy új formulát 

ismertünk meg az ajánlások szerkesztésében. Az így kiadott ajánlástervezet 2. és 3. pontjával 

nem foglalkozott még a bizottságunk, ez a kulturális bizottságnak és Gőgös Zoltán 

képviselőtársunknak az indítványa. A kulturális bizottság indítványáról kérdezem a kormányt 

és az előterjesztőt, hogy mi az álláspontjuk.  

 

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Ez tegnap alakult ki a kulturális bizottságban, én a 

magam részéről mint előterjesztő ezt támogatom. 

 

ELNÖK: Mi a kormányálláspont? 

 

DR. GULÁCSY IMOLA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A kormány 

támogatja.  

 

ELNÖK: A bizottság tagjait kérdezem erről az indítványról. Kérdés, észrevétel van-e? 

(Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja ezt az indítványt? Aki 

igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség.  
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A 3-as indítvány Gőgös Zoltán képviselőtársunk javaslata. Mi a kormány, illetve az 

előterjesztő álláspontja? 

 

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Benne van az előzőben. 

 

ELNÖK: Így van, ugyanazt a szakaszt módosítja.  

 

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Ugyanazt a szakaszt, az 1-est emelte be.  

 

ELNÖK: Tehát akkor ezt nem, ha jól értem.  

 

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Ezt nem, így nem.  

 

ELNÖK: És a kormány? 

 

DR. GULÁCSY IMOLA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A kormány 

sem támogatja.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot 

sem kapott.  

Akkor most kérdezem meg, hogy van-e még olyan indítvány, amelyről a 

bizottságunknak tárgyalnia kellene, tudunk-e ilyen indítványról? (Nincs jelzés.) Mi nem 

tudunk. Az előterjesztőt és a kormány képviselőjét kérdezem.  

 

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Nincs. 

 

ELNÖK: Ők sem tudnak ilyenről, köszönöm. Ezt a napirendi pontot akkor lezárom. 

Köszönöm szépen az előterjesztőnek a munkáját. Viszontlátásra! (A napirendi ponthoz 

érkezett vendégek távoznak.) 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 

módosításáról szóló T/4956. számú törvényjavaslat 

Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Rátérünk a 2. napirendi pontra, amely az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről 

szóló törvénytervezethez benyújtott kapcsolódó módosító indítványok megvitatása. Tarnai 

Richárd képviselő úr önálló indítványáról van szó, akinek a képviseletét magam fogom 

ellátni, erre felhatalmazott. A kiegészítő ajánlás tervezete szerint fogunk haladni. Ebben az 

első indítvány, amelyről tárgyalnunk kell, a 4/1-es, Sáringer-Kenyeres Tamás 

képviselőtársunk javaslata, amelyhez kapcsolódik a 9/1., a 10/1., a 12/1., a 22/1., a 24/1., a 

28/1., a 29/1., a 30/1. és a 31/1. pont alatti indítvány is. A kormány álláspontját kérdezem, én 

addig kijegyzetelem a kapcsolódó indítványokat. Mi tehát a kormány álláspontja? 

 

DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelettel köszöntöm a 

bizottság tagjait és az elnök urat! Támogatjuk a módosító indítványt.  

 

ELNÖK: Az előterjesztő is támogatja ezen indítványokat. Kérdés, észrevétel van-e az 

indítványhoz? (Senki nem jelentkezik.) Nincsen. Akkor szavazunk róla. Ki az, aki támogatja 

ezen indítványokat? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú.  
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Ezek után most úgy lapozgatok, hogy kihagyom az összefüggő indítványokat. Ha jól 

látom, a 16/1. pont, Gőgös Zoltán indítványa a soron következő. A kormány álláspontját 

kérdezem erről.  

 

DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 

 

ELNÖK: Az előterjesztő sem támogatja. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem 

jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez 

kisebbség, egyharmadot sem kapott. 

A 20/1. pont következik, amely kapcsolódik a 20/2. indítványhoz. Itt szeretném 

jelezni, hogy az előterjesztő a maga részéről támogatni szeretné ezt az indítványt, ugyanakkor 

ennek a javaslatnak a tartalmi részét megtartva egy pontosítást szeretne betenni, amelyet 

kénytelenek vagyunk egy mezőgazdasági bizottsági módosító indítvánnyal megtenni. 

Magyarul: amennyiben ezt az indítványt megszavazzuk, de a bizottságunk benyújtja a közben 

kiosztott, várhatóan benyújtásra kerülő bizottsági módosító indítványt, az az indítvány 

tartalmilag ugyanezt fogja javasolni, miközben egy másik pontján pontosításra kell hogy 

hagyatkozzon, azaz felül fogja írni Gaudi-Nagy Tamás, Magyar Zoltán és Varga Géza 

jelenleg szövegszerűen benyújtott indítványát, tartalmi módosítás azonban nincs benne. Így 

akartam elővezetni, és akkor… (Varga Géza: Mennyiben írja felül?) Már kiosztottuk a 

bizottsági módosító javaslatot, amelyet majd a legvégén fogok előterjeszteni. Tessenek 

átnézni az előterjesztők - most a jobbikos előterjesztőkre gondolok -, hogy az őáltaluk javasolt 

pontok mindegyike benne van, de közben a 20 ezerről 15 ezer forint alját meg szeretné tartani 

az előterjesztő, vagyis módosítani szeretné az előterjesztő, és úgy tudom, hogy ebben 

kormányzati igenlés is van. Ezért egy másik lábán is van módosítás. A bizottsági módosítás 

egyéb részének a magyarázatára is visszatérek, de amit a jobbikosok javasoltak, az mind 

benne van a bizottsági módosító indítványban. Így terjesztettem elő. 

A felhatalmazásom arra szól az előterjesztő részéről, hogy én ezt, tehát a 20/1-est és a 

20/2-est igennel támogassam. Mi a kormány álláspontja? 

 

DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Így, ebben a formában, ahogy 

az elnök úr elmondta, nem tudjuk támogatni. A módosítóval, a 15 ezer forinttal tudjuk 

támogatni a javaslatot.  

 

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Én 

meg fogom ezt szavazni, úgy, ahogy az előterjesztő ezt kérte tőlem, de mint említettem, 

amennyiben a bizottság benyújtja az indítványt, akkor az úgyis felülírja ezt. Ki az, aki 

támogatja ezt az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség. A 20/1-

esről és a 20/2-esről van szó.  

A Sáringer-indítványokat, úgy tudom, kapcsolódóként már megszavaztuk.  

További indítványt én az előterjesztésben, a kiegészítő ajánlás tervezetében nem látok.  

Most térnénk rá akkor a bizottság által kezdeményezett, javasolt módosító indítvány 

benyújtásának ügyére. A bizottsági módosító indítvány egyik lába, egyik fele azt a jobbikos 

képviselők által benyújtott indítványt pontosítja, amelyről az előbb már beszéltem a 20/1. és a 

20/2. indítvány kapcsán. Ugyanakkor látható, hogy a 2. pont is meg van nyitva, ezt 

technikailag kellett még megnyitnunk, az elmúlt bizottsági ülésen ugyanis a bizottságunk 

elfogadott egy módosítóindítvány-javaslatot, amelyről vita volt, hogy miért a bizottságban 

nyújtottuk ezt be - csak emlékeztetni szeretném a bizottság tagjait -, és abban a benyújtott 

javaslatban ez a 2. pontban látható szabályozás benne volt. Ugyanakkor a ház szerkesztési 

hibát követett el, és az ajánlástervezetbe ezt nem tette bele. Ezért, hogy teljesen tiszta legyen 

az összeszerkesztett, várhatóan végszavazásra felkészített verzió, ezért most újra betesszük 
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bizottsági módosító indítványként, hogy a szerkesztők újra, most már, reméljük, helyesen 

beletegyék. Magyarul a 2. szakaszban megnyitott részt: „Az 59. § (5) bekezdésének a helyébe 

a következő rendelkezés lép…”, ezt egyszer már megszavaztuk, de szerkesztési hiba miatt 

kimaradt. A felette lévő rész pedig az, amiről a jobbikos indítvány kapcsán beszéltem.  

Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a benyújtott indítvánnyal kapcsolatosan. 

(Senki nem jelentkezik.) Nincsen. Akkor úgy teszem fel a kérdést, hogy ki az, aki egyetért 

azzal, hogy a bizottságunk benyújtsa ezt a bizottsági módosító indítványt. Aki igen, az 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség, bizottságunk tehát úgy döntött, hogy ezt be 

fogja nyújtani.  

Én úgy látom, hogy nincs további olyan indítvány, amelyet a 2. napirendi pontban 

nekünk meg kellene vitatnunk. A kormány képviselőjét kérdezem, hogy önök tudnak-e 

ilyenről. (Dr. Bognár Lajos nemet int.) Nem tudnak. Akkor köszönöm szépen, a 2. napirendi 

pontot is lezárom.  

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 javaslat 

Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Rátérünk a 3. napirendi pontra: a cukorgyárak privatizációját vizsgáló bizottság 

munkájának az eredménye, az ehhez a határozati javaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító 

indítványok megvitatása következik.  

Az első indítvány Szabó Rebeka és Szilágyi Péter javaslata, és ha jól gondolom, ez az 

a kapcsolódó módosító indítvány lehet, amelynek kapcsán az elmúlt ülésen, az általános 

vitánál jeleztük, hogy támogatnánk, amennyiben össze tudja fésülni a 3-as eredeti határozati 

javaslatban foglalt szakasszal. Kérdezem a kormány képviselőjét, hogy így van-e.  

 

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

Képviselő Urak! A kormány nevében jelzem, hogy az átdolgozott, módosított javaslat 

megfelelő, úgy van, ahogy az elnök úr mondja. A kormány a jelenlegi formájában támogatni 

tudja. Köszönöm.  

 

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e a bizottság részéről? (Senki nem jelentkezik.) A 

bizottság mint előterjesztő nyilatkozik arról, hogy elfogadja-e ezt a módosító javaslatot. Ha 

kérdés, észrevétel nincs, akkor kérdezem a bizottságot, hogy befogadjuk-e, elfogadjuk-e ezt a 

módosító javaslatot, egyetértünk-e ezzel a javaslattal. Aki igen, az kézfeltartással jelezze! 

(Szavazás.) Igen, a bizottság mint előterjesztő egyetért ezzel, támogatja ezt a módosító 

javaslatot.  

A 2. pontban Magyar Zoltán képviselőtársunk a már egyszer benyújtott javaslatát 

pontosítja, amelyben két szakaszra bontva a Legfőbb Ügyészségnek és a kormánynak adna a 

határozati javaslatban feladatot a jelentéssel kapcsolatosan. A kormány álláspontját kérdezem 

erről. 

 

DR. SÁRECZ LÁSZLÓ (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! A Jobbik 

módosított indítványát ebben a formában támogatni tudjuk. Köszönöm.  

 

ELNÖK: Bizottságunk is jelezte, illetve tegnap jeleztem a részletes vita utolsó 

vitaszakaszában, hogy magunk is, jómagam is szeretném azt kezdeményezni a frakciónknál, 

hogy ez kapjon egy többségi szavazatot. Most kérdezem a bizottságot, hogy van-e kérdés, 
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észrevétel a bizottság részéről. (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Kérdezem a bizottságot, hogy 

egyetértünk-e azzal, hogy Magyar Zoltán indítványa ebben a formában bekerüljön a 

határozati javaslatba. Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú döntés.  

Én úgy látom, hogy nincs további kiegészítő indítvány ehhez a napirendi ponthoz, 

úgyhogy a 3. napirendi pontot is lezárom.  

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló T/5539. számú 

törvényjavaslat 

Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása (Első helyen kijelölt bizottságként)  

A 4. napirendi pontra térünk rá, a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 

szóló törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító indítványok megvitatása 

következik. A megjelent vendégek között köszöntöm a Hungarikum Szövetség vezetőit! A 

kapcsolódó módosító indítványokra térünk rá, a kiegészítő ajánlás tervezete szerint fogunk 

haladni.  

A 8/1-es az első indítvány, amelyről tárgyalunk, amely Szili Katalin képviselőtársunk 

indítványa. Mi a kormány álláspontja? 

 

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárcának az álláspontját 

tudom képviselni: támogatni javasoljuk. 

 

ELNÖK: Ezt a mondatot már több soron módosítottuk, magam is, tudom, emlékszem, 

tettem rá egy ilyen indítványt. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! 

(Szavazás.) Ez többség.  

A 8/2-es indítvány szintén Szili Katalin javaslata. Mi a tárca álláspontja? 

 

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatja. 

 

ELNÖK: Támogatja a tárca. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! 

(Szavazás.) Ez többség. 

A 14/1-es Kőszegi Zoltán indítványa. Mi a tárca álláspontja?  

 

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatja. 

 

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú. 

A 19/1-es Pál Béla és képviselőtársai indítványa, amely összefügg a 68/1. 

indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja? 

 

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatja. 

 

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 

A 25/1-es Mesterházy Attila és képviselőtársai indítványa. Mi a tárca álláspontja? 

 

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatja.  
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja ezt? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 

A 28/1-es - amely összefügg a 31/1-essel és a 35/1-essel - Kőszegi Zoltán 

képviselőtársunk indítványa. Mi a tárca álláspontja? 

 

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatja. 

 

ELNÖK: Köszönöm. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! 

(Szavazás.) Ez többség.  

A 46/1-es indítvány Kőszegi Zoltán javaslata. Mi a tárca álláspontja? 

 

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatja.  

 

ELNÖK: Itt a hungarikum bizottság összetételére tesz javaslatot. Kérdés, észrevétel 

van-e? (Varga Géza: Indoklást kérek.) Két jelentkező is volt, Varga Gézának adok először 

szót, aki indoklást kér. 

 

VARGA GÉZA (Jobbik): Csak annyi, indoklást kérek.  

 

ELNÖK: Megadom a szót.  

 

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. Az 

51/1-es javaslatot tartjuk támogathatónak, mégpedig abból a megfontolásból, hogy egyrészről 

ha a Kereskedelmi és Iparkamara bekerül a bizottság tagjai közé, akkor joggal állhat elő az 

összes többi kamara, hogy szintén szeretne tagot delegálni, tehát ez anomáliát okoz. 

Másrészről pedig a civil szervezeteknek a bizottságban való részvételét a Nemzeti Civil 

Alapprogram tanácsa keretében tartjuk megfelelőnek. Ezért az 51/1-es javaslatot jobb 

megfogalmazásúnak tartjuk.  

 

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Varga Géza! 

 

VARGA GÉZA (Jobbik): Nem is annyira a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, 

inkább a Hungarikum Szövetségnek volna itt helye, és akkor a Nemzeti Civil Alapprogram 

Tanácsába a Hungarikum Szövetség beletartozik-e? Szerintem nem. Azt látom, hogy úgy van 

megfogalmazva a két módosító javaslat, hogy egyszerre fogadja el, tehát csomagban kaptuk, 

de ebben a csomagban valahogy a Hungarikum Szövetségnek azért - az eddigi munkáját 

figyelembe véve - talán ott kellene lennie. Nem tudom, elnök úr, hogy egy bizottsági 

módosítóval ezt is meg lehetne-e oldani, vagy kinek mi a véleménye?  

 

ELNÖK: (Jelzésre:) Ángyán József! 

 

DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Ugyanez a problémám nekem is, amit Varga Géza 

felvetett. Valóban, a Hungarikum Szövetség kifejezetten erre a feladatra jött létre, ez a 

társaság hivatásának tekinti, hogy ezt az ügyet gondozza, továbbvigye. Elképesztő lenne, 

hogyha ez a szervezet, amely erre jött létre, nem lenne tagja ennek a tanácsnak. Tehát nem 

egyszerűen egy civil szervezetről van szó megítélésem szerint ez esetben, hanem éppen arról 

a civil szervezetről, amely azért jött létre, hogy segítse ennek az ügynek a továbbvitelét. 

Úgyhogy a magam részéről is azt támogatnám, hogy ha lehetséges, akkor egy bizottsági 
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módosító indítvánnyal leválasztva a Kereskedelmi és Iparkamara kapcsolt részeit, a 

Hungarikum Szövetséget mindenképpen javasolnám a tanácsba én is. Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: (Farkas Sándor jelzésére:) Sándor! 

 

FARKAS SÁNDOR (Fidesz): (Hangosítás nélkül:) Egy kérdésem van. Ha jól értem, 

akkor a 46/1-est és az 51/1-est együtt tárgyaljuk?  

 

ELNÖK: Belecsúsztunk abba, mert a 46/1-esnek az indoklásánál a tárca képviselője 

jelezte, hogy várhatóan az lesz támogatva.  

 

FARKAS SÁNDOR (Fidesz): (Hangosítás nélkül:) Lenne egy kérdésem az 51/1-

esnél. Én nem tudok ilyenről, de biztos valaki jobban tudja. Az e) pontban az van, hogy: „az 

agrár- és vidékfejlesztésért felelős miniszter által a természetvédelem által felelős 

miniszterrel”. Van ilyen? Én nem tudok ilyenről. 

 

ELNÖK: Önmagában most ugyanaz, de lehet, hogy ha szétválasztják a tárcát, akkor… 

 

FARKAS SÁNDOR (Fidesz): (Hangosítás nélkül:) Jó, de most itt törvényt alkotunk, 

akkor ilyet ne írjunk bele! És kiderül, hogy a kormány támogatja? Elnézést kérek! 

(Derültség.)  

 

ELNÖK: De ez az eredeti szövegben is így van, szeretném megjegyezni, tehát a 

beterjesztésben is így van.  

 

FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Akkor ott sincs jól. (Varga Géza: Jogos!) 

 

ELNÖK: Nem nekem kell a jogot értelmeznem, azt hiszem, van itt a jogi főosztályról 

illetékes személy. Általános megfogalmazás - Farkas Sándornak mondom -, hogy a 

természetvédelemért felelős miniszter, az agrár- és vidékfejlesztésért felelős miniszter, s a 

többi, s a többi. Most a kettő egy és ugyanaz, a jelenlegi kormánystruktúrában, a jelenlegi 

miniszteri felállási rendben, de ez nem mindig volt így, és nem biztos, hogy így lesz majd 

valamikor. Ezért, ha jól értettem, a jogszabály benyújtója gondolt arra a verzióra is, hogy ha 

netán szétválna ez a kettő, emiatt ne kelljen törvényt módosítani - gondolom én, de Andréka 

úr esetleg tudna erre reflektálni. Majd aztán térjünk vissza természetesen az eredeti indítvány 

megvitatására. 

 

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen, pontosan úgy, ahogy 

az elnök úr mondta, a törvényekben a hosszú távú, stabil szabályozás érdekében köznevesítve 

szerepel a minisztériumok megnevezése, és ezért van így, hogy bár most a Vidékfejlesztési 

Minisztériumban ez a két szakterület egy szervezeten belül található, de ha a kormányzati 

struktúra változik, ne kelljen állandóan, folyamatosan módosítani a törvényeket. Épp ezért 

javaslom megfontolásra azt is, hogy a Hungarikum Szövetség így, ebben a formában kerüljön 

bele a hungarikum bizottság tagjai közé, mert adott esetben elképzelhető, hogy egy másik 

szövetség alakul, vagy ez a szövetség szétválik. Tehát hosszú távra, stabil formában 

szeretnénk törvénykezni, nem a pillanatnyi állapotoknak megfelelően, ezért tartanánk 

helyesebbnek, hogyha a civil szervezetek is egy ilyen általánosabb megfogalmazással 

kerülnének megnevezésre a törvényben. 

 

ELNÖK: (Jelzésre:) Ódor Ferenc! 
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DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Elnök úr, én azt gondolom, hogy valaki valamikor, 

amikor írta az eredeti szöveget, akárhogy is nézzük, azok a szép mondatok, amelyek itt 

elhangzottak, hogy majd talán egyszer… Valljuk be, hogy nem sikerült jól ez a mondat, és 

Farkas Sándor képviselő úr ezt észrevette. Ha mégis be akarunk adni bizottsági módosító 

javaslatot, akkor azt javaslom, hogy ezt lehet jelezni, tehát én elismerem, hogy a 

minisztériumnak képviselnie kell a mundért, és a mundér becsületéért kell harcolnia, de ez 

elég gyengus. Akkor legyen egy agrár- és vidékfejlesztési miniszter, és a természetvédelemért 

felelős miniszter, ha az egy másvalaki lesz…, ő miért kevesebb itt, ebben a dologban? Persze 

fel lehetne tenni azt a kérdést is, hogy a kultúráért és az oktatásért felelős miniszter, de az 

általában együtt szokott lenni a felállásban. Tehát én ebben a dologban most nem tudom, hogy 

ki a kevesebb, az agrár- és vidékfejlesztésért vagy a természetvédelemért felelős miniszter, 

mert hogyha ez a kettő külön lesz, mégis csak egy főt tudnak delegálni, itt pedig láthatóan 

„boldog-boldogtalan” - idézőjelbe mondom, nehogy megbántsak valakit -, az igazságügyért, a 

helyi önkormányzatokért, a szellemi tulajdon…, fel van sorolva. Akkor miért vesszük ezt a 

kettőt csak fél-félbe? Én azt gondolom, hogy Farkas Sándor képviselő úr egy reális 

problémára hívta fel a figyelmet, ezt írjuk le valamilyen módon, vagy kezeljük ezt a témát!  

A másik pedig, hogy a Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsa által delegált. Én nem 

tudom, bevallom őszintén, a Hungarikum Szövetséggel semmilyen kapcsolatban nem állok, 

hogy pro vagy kontra lenne a véleményem, de ebben a dologban most akkor egy nagy 

általánost mondunk, a másiknál egy nagy… Szóval kicsit ellentmondásosnak érzem a 

szöveget, a megfogalmazást, és ha így nézzük, akkor Farkas Sándor képviselő úr jól bedobta a 

kavicsot a tóba, mert most azért csak-csak. És ebben most akkor az alapprogram - lehet, hogy 

nem szeretjük, lehet, hogy szeretjük - által küldöttet, de a Hungarikum Szövetséget is, nem 

tudom, hogy szeretjük, nem szeretjük. Azt értem, hogy a kamaráknál akkor megindulhat 

valami, habár most úgy látom, hogy a Kereskedelmi és Iparkamara egy nagy 

gyűjtőszervezetté vált a kamarai törvény módosítása során, mindenkinek regisztrálnia kell, a 

szakmai kamarai tagoknak és ilyeneknek is, tehát ez akkor - uram bocsá’ - ilyen gyűjtő, de azt 

mondjuk, hogy nem, bocs, az nem kell. Szerintem a Nemzeti Civil Alapprogram is egy nagy 

gyűjtő, az a tanács, és akkor azt mondjuk, hogy az kell. Tessék nekem ezt megmagyarázni! 

Választ igazából nem kérek, csak szerettem volna ezt felvetni, hogy az egyik pillanatban azt 

szeretjük, ami a nagy gyűjtő, a másikban meg azt szeretjük, ami a speciális.  

Én ebben a dologban valahogy egységesebb álláspontot és talán egy általunk jobban 

felvállalhatót várnék. Mert valaki valahol megírta ezt a törvényjavaslatot, ami biztos 

végigment a közigazgatási egyeztetésen, de uram bocsá’ ott is emberek vannak, és mindig 

történhet benne valami hiba. Ezért van itt a bizottság, ezért van a bizottság egy tagja, aki erre 

felhívta a figyelmünket. Szerintem sokkal jobb, ha azt logikusnak vesszük, és ha szétválna, 

akkor mind a kettőnek adnánk egyet-egyet - így mind a kettőnek csak felet-felet adnánk. 

Köszönöm szépen, elnök úr. 

 

ELNÖK: (Jelzésre:) Magyar Zoltánnak adok szót.  

 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Lenne egy olyan 

javaslatom - mert én is aggályosnak tartom egy kicsit ezt a mondatot -, hogy az e) pontot talán 

a d) logikájára úgy kellene megfogalmazni, hogy: az agrár-, vidékfejlesztésért és 

természetvédelemért felelős miniszter által együtt delegált, tehát hogy ugyanaz a mondat 

legyen, mint a d) pontban, és akkor szerintem feloldódik mind a két probléma, amit a 

kormányoldal felvetett, illetve amit a bizottságban képviselőtársaim felvetettek. Köszönöm.  

 

ELNÖK: (Jelzésre:) Ángyán József! 
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DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Csak egy rövid megjegyzés. A tárca részéről 

különösen furcsán hangzik egy olyan érvelés, hogy miközben egy elvi döntés volt, hogy a 

környezetügyet, a vidékfejlesztést és az agráriumot együtt kell kezeljük, mert összetartozó 

dolgok - így indult neki ez a kormány, és én nem tudom, hogy a kormánynak ebben az 

elképzelésében alapvető változás lenne -, épp a tárca képviselői jönnek ide azzal, hogy ha 

esetleg szétválik, akkor mi történik. Kérem szépen, ha ez előfordulna, akkor módosítani kell 

majd a törvényt, de nem gondolnám, hogy ez az alapirány megváltozott volna a kormányban. 

Másrészt ami a civil szervezetekre vonatkozó érvelést illeti, az teljesen elfogadhatatlan. 

Nyilvánvalóan annak a szervezetnek kell ott lennie egy ilyen bizottságban, tanácsban, amely 

erre jött létre, ezt gondozza. Nem minősítve ezzel a civil társadalom egyéb szerveződéseit, de 

nem kompetensek ebben a dologban, egyszerűen erről szól a történet. Tehát ne kódoljuk azt, 

hogy olyan szervezet jön be adott esetben izomból egy ilyen testületbe, amely fontos 

döntéseket fog hozni, amelynek semmi köze ehhez a témakörhöz. 

Én tehát a magam részéről változatlanul fenntartom, hogy ha lehetséges, akkor a 

bizottságunk egy bizottsági módosító indítvánnyal mind a két problémát orvosolja, tehát amit 

Farkas képviselő úr felvetett, azt is, valóban akár úgy, ahogy Magyar Zoltán azt említette, 

merthogy most mind a három területért, a vidékfejlesztésért, az agráriumért és a 

környezetügyért is ugyanaz a miniszter felelős - a mondatot kell csak korrigálni, és akkor 

rendben van, -, illetve a Hungarikum Szövetséget változatlanul javasoljuk ebbe a testületbe. 

Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: Ha további kérdés, észrevétel nincs (Senki nem jelentkezik.), akkor nekem is 

lenne néhány megjegyzésem.  

Nagyon jók ezek az észrevételek, a bizottságunk természetesen többféle módosító 

indítványt benyújthat, csak azt szeretném megjegyezni, hogy ez a mondat a benyújtás óta 

olvasható, képviselőtársaim, tehát két hete bárki tehetett volna hozzá módosító és kapcsolódó 

módosító indítványt. Ez az egyik. Tehát ez az e) pont a benyújtás óta így szerepel a 

szövegben.  

A vita másik részében - merthogy a 46/1-es indítványnál tartunk -, ha jól értem, hogy 

úgy formálódik az igény, hogy a Hungarikum Szövetség az egyik pontba, nevezzük ezt m) 

pontnak, én már nem tudom, hányadik pont lenne ez, tehát kerüljön nevesítésre mint esetleges 

tag.  

A következő javaslatot teszem: a 46/1-es indítványt ebben a formájában ne 

támogassuk. Az 51/1-es indítvány nemcsak a Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsát hozza be, 

hanem ott van egy szövegszerű módosítás is, és ha jól értettem, azt a kormány támogatná, 

tehát az 51/1-es indítványt javaslom majd támogatni. És mindezektől függetlenül, hogy 

hogyan szavazunk, igennel vagy nemmel, nyújtsunk be egy önálló indítványt, amely kizárólag 

két területre fókuszál: az egyik, hogy módosítja ezt az ominózus e) pontot, mégpedig abban a 

szövegkörnyezetben, hogy: az „agrár-, vidékfejlesztésért felelős miniszter” kihúzva, és az 

lenne, hogy: „az agrár-, a vidékfejlesztésért és a természetvédelemért felelős miniszter által 

delegált egy…”… (Magyar Zoltán: Együtt delegált! - Közbeszólások: Nem kell az 

„egy”!) Nem, épp az a lényege, hogy nem kell az „egy” - én már ezt kiszerkesztettem 

magamnak a szokásos házszabályi formájában -, mert most arra utalunk, hogy ez most egyben 

van. Én nem tudom, hogy ezt majd hogyan szedik szét, ha nem egyben lesz, de az egy másik 

kérdés. És ebben a módosításban nyújtanánk be… Már összezavarodok a számozásnál, de 

szerintem az l) pontot kell majd jogszabályilag nevesítenünk a Hungarikum Szövetség által 

delegált egy tagból áll című módosítást, és ezzel a bizottságunk módosító indítványt adott be.  

Azt tudjuk - remélem, emlékezünk rá -, hogy múltkor is elfogadtunk egy módosítást a 

hungarikum bizottság összetételére nézve, ott az Országgyűlés frakciói által delegált egy 
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tagról volt szó. Magyarul lesz három vagy négy olyan módosító indítvány, amely bekerül 

szavazásra, és ebben a parlamenti szavazás fogja a végső szót kimondani, hogy melyik 

variáció lesz elfogadva. Mi tehát a lehetőségét adjuk meg annak, hogy a parlament döntsön a 

Hungarikum Szövetségről és az e) pont esetleges módosításáról.  

Érti-e a bizottság, hogy milyen logikát vittem itt végig a módosítással kapcsolatban? 

(Jelzésre:) Ángyán József! 

 

DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Azt szeretném megkérdezni, mert nem emlékszem 

pontosan arra a múltkori indítványra és annak a következményeire, hogy ha a parlament adott 

esetben elfogadja azt, hogy az Országgyűlés is delegáljon tagot, az kizárja-e azt, hogy ezt az 

indítványt is elfogadja.  

 

ELNÖK: Nem, össze lesznek fésülve. Hogyha mindegyiket megszavazza, akkor utána 

egy összefésülés következik. Mert itt láthatólag lesz olyan, mint az 51/1-es Kőszegi-

indítvány, amely az összetételre is tesz módosítást, márpedig a kormány támogatja, tehát itt 

össze kell fésülni a múltkori meg a mostani… Nem most kell még összefésülni, ezekről majd 

egyenként dönt szépen a parlament, és utána annak a végeredménye lesz az, amit a 

zárószavazáshoz össze kell fésülni, ha jól értem.  

Most adnék szót Andréka Tamásnak, mert közben láttam, hogy jelentkezett - nem 

tudom, hogy a vita melyik szakaszához kíván szólni.  

 

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Általában. Mivelhogy 

eltérő pontokat módosítanak a különböző javaslatok, ezért nem lesz belőle koherencia, tehát 

nem ugyanazt a pontot módosítja eltérő tartalommal, az egyik az e) pontot, a másik pedig egy 

új l), m) vagy utolsó pontot fog beszerkeszteni.  

Amennyiben a bizottság azt a módosítást szeretné eszközölni, hogy az agrár-, 

vidékfejlesztési miniszter és a természetvédelemért felelős miniszter egységben legyen 

kezelve, akkor javaslom ezt a d) pont vonatkozásában is, a kultúráért és oktatásért felelős 

miniszternél is eszközölni kell ugyanezt a változtatást, tehát hogy akkor ott sem együttesen 

delegálnak tagot a hungarikum bizottságba, mert ugyanez a probléma ebben az esetben ott is 

felmerül. (Magyar Zoltán: Jó volt az az „együttesen”! - Közbeszólások, derültség.) 

 

ELNÖK: Igen, valóban ott is van egy utalás arra, hogy: „együttesen”. Magyarul az 

„együttesen” szót kellene onnan kivenni, ha jól látom. (Közbeszólások.) „A kultúráért és 

oktatásért felelős miniszter által delegált…”, az „együttesen” szót ki kell törölnünk ebben az 

esetben. (Farkas Sándor: Ezt az egészet át kell fogalmazni, ezt nem ússzuk meg!) Ezért 

mondtam, hogy nem biztos, hogy a helyes időpontot választottuk meg ennek a felülírására, 

erre volt bő két hetünk. (Farkas Sándor: Jó, de hülyeséget csak ne csináljunk már, csak van 

még annyi idő!) 

Térjünk vissza az eredeti ajánlástervezet vitájához! A 46/1-es javaslatnál tartunk, erről 

szavazni fogunk, és utána, ha jól értem, a bizottságnak szándéka van a d) és az e) pont 

módosítására, valamint a Hungarikum Szövetség megnevezésére a soron következő m) 

pontban. (Varga Géza: Ez az összefoglalása.) Akkor majd valószínűleg szünetet rendelek el, 

mert ezt fizikailag elő kell készíteni a titkárság részéről, hogy olvasható legyen, és utána, a 

legvégén fogunk erről dönteni.  

Most viszont a 46/1-es javaslatnál tartunk. A kormány ezt nem támogatja. További 

kérdés, észrevétel van-e a bizottság részéről? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. 

Ki az, aki támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 
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Most térünk rá az 51/1-es javaslatra, amelyről a kormány képviselője ugyan 

nyilatkozott már, de most még egyszer megkérdezem az álláspontját. Az 51/1-est, Kőszegi 

Zoltán javaslatát támogatja-e a kormány? 

 

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 

 

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja ezt az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség.  

A 61/1-es Pál Béla indítványa. Mi a kormány álláspontja? 

 

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatja.  

 

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 

A 62/1-es indítvány Kőszegi Zoltán javaslata. Mi a kormány álláspontja? 

 

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatja.  

 

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja ezt az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez 

egyhangú. 

A 64/1-es indítvány Pál Béla indítványa. Mi a kormány álláspontja? 

 

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatja.  

 

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 

Ebben a jegyzékben nincs már olyan indítvány, amelyről szavaznunk kellene, ha jól 

látom, úgyhogy most szünetet rendelek el, amíg megfogalmazzuk a bizottság által benyújtani 

szándékozott módosító indítvány szövegét.  

 

(Szünet: 10.54 - 10.08 óráig, 

Elnök: Font Sándor) 

 

ELNÖK: A szünet leteltével folytatjuk az ülést. A bizottság tagjai megkapták a 

közösen megalkotott módosító indítvány tervezetét. Kérem, hogy nézzék át, hogy erre 

gondoltunk-e a tárgyalás során. A tárca képviselőjét azért megkérdezem, hogy tud-e erről 

nyilatkozni - formális ugyan a nyilatkozata ebből a szempontból. A tárca képviselőjének adok 

szót.  

 

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igazából farizeus választ 

tudok csak adni. Mivel a kormány a javaslatban szereplő megfogalmazással terjesztette be a 

bizottság összetételére vonatkozó javaslatát, ezért nem tudom támogatni. A bizottság persze 

benyújthatja, és a támogatotti sor elkészítéséig még a kormány álláspontja is megváltozhat.  

 

ELNÖK: A bizottságnak van-e kérdése, véleménye a kapcsolódó módosító 

indítványhoz? (Jelzésre:) Igen, Győrffy Balázs! 

 

GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Csak a tisztánlátás végett: tehát akkor az NCA benne 

maradt, mivelhogy azt beszavaztuk. 
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ELNÖK: Az benne maradt, vagyis van egy elfogadott módosító indítvány, amely 

tartalmazza az NCA-t.  

 

GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): És az összefésülésnél akkor m) pontként fog majd ez 

jelentkezni. 

 

ELNÖK: A parlament fog majd dönteni, hogy a bizottság összetételével kapcsolatos 

módosító indítványok melyikét hogyan fogja elfogadni.  

 

GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Jó, de hogyha ezt elfogadja a parlament, akkor az 

összefésülésnél nem kiváltja az NCA-t, hanem azzal párhuzamosan megy.  

 

ELNÖK: Ezt tisztázni kell. Itt lesznek olyan indítványok, amelyeket a kormány 

támogatni fog, azok el lesznek fogadva a kormány által a támogatotti sorban, és lesznek olyan 

indítványok, amelyekről szavazni kell, amelyek szavazásra kerülnek, és ott pedig megszületik 

a parlament döntése.  

 

GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Értem, köszönöm.  

 

ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk. 

Arról szavazunk, hogy a bizottság be akarja-e nyújtani ezt az indítványt. Aki igen, az 

kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy ezt az 

indítványt mint mezőgazdasági bizottsági kapcsolódó módosító indítványt benyújtja.  

Most látom úgy, hogy ehhez a napirendi ponthoz nincs további indítvány, amelyről 

tárgyalnunk kellene. Így ezt a napirendi pontot lezárom.  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: A 

vidéki gazdasági és társadalmi folyamatok fenntartható javításáról szóló H/6136. számú 

határozati javaslat 

Rátérünk a következő napirendi pontra, amely egy határozatijavaslat-tervezet. 

Szocialista képviselőtársaink H/6136. számon nyújtották be a vidéki gazdasági és társadalmi 

folyamatok fenntartható javításáról szóló határozati javaslatukat. A kormány képviselőjét még 

nem látom. Kit hívtunk meg ehhez a napirendi ponthoz? (Az elnök Horváth Zoltánnéval 

egyeztet.) Andréka Tamás úr, illetve Bognár Lajos helyettes államtitkár úr van itt 

megszólítva…  

 

BIHARI GERGELY (Vidékfejlesztési Minisztérium): Bognár úrék a hungarikumhoz 

érkeztek, ehhez a ponthoz egyelőre a Vidékfejlesztési Minisztérium részéről nem érkezett 

senki. Azt a jelzést kaptuk, hogy addig nem foglalkozik vele a kormány, amíg nincsen 

tárgysorozatba véve. Tárgysorozatba nem vett anyagokról a kormány nem alakít ki 

álláspontot. 

 

ELNÖK: Mi vagyunk az első helyen kijelölt bizottság?  

 

BIHARI GERGELY (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen, itt történik meg a 

tárgysorozatba-vétel, és a kormány utána alakítja ki az álláspontját.  

 

ELNÖK: Akkor a tárgysorozatba-vételről döntünk a kormány álláspontja nélkül, mert 

mi viszont napirendre tűztük. 
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Az előterjesztők egyike, Harangozó Gábor itt ül, úgyhogy meg is adom neki a szót.  

 

Harangozó Gábor (MSZP) szóbeli kiegészítése 

HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársak! Ennek a javaslatcsomagnak néhány elemét tulajdonképpen már korábban is 

megismerhette a tisztelt bizottság, hiszen már korábban benyújtottunk egy kifejezetten a 

vidéken meglévő szociális, társadalmi feszültségek javítását célzó szociálisgazdaság-fejlesztő 

csomagot. Ez a mostani határozati javaslat tulajdonképpen ezt a korábbi javaslatcsomagot 

egészítette ki, és immáron nemcsak a szociálisgazdaság-fejlesztés általunk javasolt eszközeit 

veszi sorra, hanem ezt kiegészítette az oktatás, az egészségügy és a szociális ellátórendszer 

javítását célzó egyéb javaslatokkal is.  

Azt hiszem, ez a mai ülés egy kifejezetten szerencsés időpont arra, hogy ezt a 

napirendi pontot megvitassuk, hiszen mint ismeretes, az ülés elején felkerült plusz napirendi 

pontként a kormány javaslata a szociális szövetkezetekről szóló törvény módosítására, ami 

egyébként nagyban összecseng az általunk benyújtott javaslatcsomagnak az idevonatkozó 

javaslataival. A dolog lényege az, ami a szociálisgazdaság-részét illeti, hogy vidéken, a 

falvaink jó részében elég nehezen elvárható, hogy piaci alapon, piacgazdasági alapon nagy 

számú munkahely jöjjön létre, és ezért itt a szociális gazdaság és ezen belül is leginkább a 

szociális szövetkezetek támogatásának lenne nagyobb értelme. Mi ebben az indítványban 

tulajdonképpen erre tettünk javaslatot, hogy milyen körben, hogyan kellene támogatni többek 

között a szociális szövetkezeteket is, és pont arra tettünk javaslatot, hogy a közcélú 

munkavégzés speciális formájaként is el lehessen ismerni a szociális szövetkezetek 

tevékenységét - ahogy átnéztem a kormány javaslatát, ez abban is szerepel, amit nagy 

örömmel látok.  

Viszont ez a javaslat annyiban továbbmegy ennél, hogy a szociális szövetkezetek 

esetében az a tapasztalat - hiszen már ma is majd’ 300 szociális szövetkezet működik -, hogy 

ezek nemcsak azért tudnak nehezen működni, mert a törvényi szabályozás és a támogatási 

feltételek nem megfelelően lettek biztosítva, hanem azért is, mert hiányzik a szövetkezetek 

mögül, sőt egyáltalán, nemcsak a szövetkezetek, hanem a vidék gazdasága mögül is hiányzik 

egy szervezőerő. Ezért mi arra is javaslatot tettünk, hogy a korábban, talán úgy mondom, 

hogy a rendszerváltás előtti ÁFÉSZ-rendszerhez hasonló szervezeti működésre is szükség 

lenne, tehát szükség lenne egy olyan szervezőerőre, amely mint egy integrátor lenne képes 

egyrészt megfelelő szakmai segítséget nyújtani ezen szervezetek számára, tehát a falvakban 

működő szövetkezetek, gazdasági társaságok számára; illetve a termékek átvételét, 

feldolgozását, forgalmazását, értékesítését is tudná segíteni, valamint az ezzel kapcsolatos, 

mármint hogy a megtermelt javak fogyasztását promótáló stratégiák elkészítésében is 

jeleskedni tudna. Elképzelésünk szerint a szakmai segítségnek kiváló terepet tudna nyújtani az 

integrált közösségi szolgáltató terek, közösségi házak, képzőközpontok, falugazdász-

hálózatok megfelelő módon való integrálása, ami a korábbi népfőiskolai, faluegyetemi 

hagyományokkal és módszerekkel tudná segíteni a piaci és szakmai információáramlást az 

érintett szereplők között.  

Arra is javaslatot tettünk, hogy a megújulóenergia-termelésre elérhető forrásokat 

mozgósítsuk, kifejezetten a falvakban lévő munkahelyteremtés és jövedelemmegtartó 

képesség okán, merthogy ma az a csekély jövedelem is, ami a falvainkban keletkezik, a sárga 

csekkeken, azaz az energiaszámlákon keresztül nagy részben kiáramlik. Amennyiben azt 

támogatnánk, hogy térségi ellátó, energiaellátó rendszerek jöjjenek létre, akkor ezáltal 

nemcsak munkahelyek jöhetnének létre, hanem a térségben keletkezett jövedelem jelentős 

része is ott tudna helyben maradni, ott kerülhetne elfogyasztásra, és nem kerülne ki az 

energiaszámlákon keresztül.  
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A többi javaslatot, amely alapvetően inkább az oktatás- és az egészségügyet érinti, 

nem ismertetném, azt hiszem, a mezőgazdasági, vidékfejlesztési bizottságra inkább az előbb 

említett javaslatok tartoznak leginkább.  

Arra is javaslatot tettünk, amit szintén régóta meglévő problémának tartunk, hogy a 

különböző európai uniós fejlesztési alapok nem megfelelően koordináltak, nincs meg az 

átjárhatóság a vidékfejlesztési és az egyéb gazdaságfejlesztési, tehát regionális vagy szociális 

alap között, és ezért a jövőben szükség lenne egy egységes, koordinált, komplex fejlesztéseket 

lehetővé tevő, a különböző alapok közötti átjárhatóságot biztosító támogatási rendszer 

kidolgozására is.  

Talán még két mondatot mondanék. Ha egy ilyen egységesebb rendszerben tudnánk 

támogatni a vidéki munkahelyteremtést, mint ahogy ez a koncepció vagy javaslat is leírta, 

azzal nemcsak a szakmai támogatást, a megfelelő piaci koordinációs rendszert tudnánk 

biztosítani, hanem az európai uniós forrásokból való támogathatóságot is lényegesen jobban 

szolgálná egy ilyen típusú felállás. A következő napirendi pontként megtárgyalandó szociális 

szövetkezeti modell egy nagyon jó irányba tett lépés, ami, mint mondtam, részben összeér az 

általunk javasoltakkal is, azonban ha azok a lábak, amelyeket mi még ehhez javasoltunk, 

hiányoznak, akkor nem lesz egyrészt piacképes, életképes maga a rendszer, másrészt az uniós 

támogatásokból is csak töredéke támogatható ahhoz képest, mint ahogy az általunk felvázolt 

rendszerben lenne támogatható. Nagyjából erről szól a javaslat.  

Tisztelettel arra kérem a képviselőtársakat, hogy támogassák ennek a tárgysorozatba-

vételét. Szerintem ebben akár egy konszenzus is kialakulhatna, hiszen úgy látom, hogy 

nagyjából hasonló irányban gondolkodunk ezekről a kérdésekről. Köszönöm szépen, hogy 

meghallgattak.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Ángyán Józsefnek, majd Varga Gézának adok 

szót.  

 

Kérdések, hozzászólások 

DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót. Azért lep meg egy kicsit ez az 

előterjesztés, mert az nem létezik, hogy a Szocialista Pár ne találkozott volna a nemzeti 

vidékstratégia anyagával. De én értem, itt egy politikai harc zajlik, és egy politikai termékként 

próbálja a Szocialista Párt előhozni egy bizonyos kivonatolását annak a komplex anyagnak, 

amely valóban komplex anyag volt, nemhogy volt, hanem létező anyag, és amelyet több mint 

egy fél éven keresztül a társadalommal megvitattunk, tehát nem egy műhelymunkáról vagy 

egy fogalmazványról van szó, hanem valóban végigvitattuk a társadalommal, fórumokon, 

különféle szakmai körökben megbeszélve, és úgy látjuk, hogy teljes társadalmi támogatást 

élvez. Ennek egyfajta kerete lesz, vagy lett, vagy akként alakul a Darányi Ignác-terv. 

Mindenekelőtt tehát azt szerettem volna megjegyezni, hogy valószínűleg jobban jár a magyar 

társadalom, hogyha ezt a kivitatott anyagot hozzuk ide a parlament elé, mint hogyha annak 

egy kivonatolt fogalmazványával próbálnánk egy politikai terméket eladni a parlamentben. 

Bocsánat, ezt muszáj volt elmondanom, mert valószínűleg a képviselő úr is pontosan tudja, 

hogy ott a környezet, a gazdaság és a társadalom ügyei ennél sokkal komplexebb módon, egy 

összefüggő rendszerben fogalmazódnak meg, és az a vidék problémáira egy hosszú távra 

kitekintő megoldást, programot ajánl. Ezért én inkább azt javasolnám, és tulajdonképpen ez a 

mondandóm lényege, miután decemberben - összegezve a társadalmi vitát - elkészült ennek a 

végleges anyaga, annak elkészült egy kormányhatározat-tervezete, annak elkészült egy 

országgyűlésihatározat-tervezete, amely feladatokat szab meg a mindenkori kormánynak, sőt 

előírja azt, hogy az agrárgazdaságról szóló törvényt, ennek megfelelően a ’97-es törvényt 
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módosítani kell, enélkül ugyanis, ha a jogi környezetet nem módosítjuk, és a költségvetésben 

nem jelenik meg, nem sok értelme van ilyen típusú programokat megfogalmazni.  

Én tehát a magam részéről azt szeretném javasolni - nem tudom, ennek mi a módja -, 

hogy a törvényhozás kezdeményezze a nemzeti vidékstratégia mielőbbi parlament elé 

terjesztését, annak a megvitatását, hogy ez a folyamat tényleg egy országgyűlési pecséttel 

zárható legyen, és a következő évi költségvetésben ennek megfelelően külön soron jelenjenek 

meg azok a nemzeti programok, amelyek ennek tulajdonképpen egy sokkal komplexebb 

megoldását kínálják, mint amit a Szocialista Párt itt tulajdonképpen ebből kivonatolt. Hogy 

erre milyen lehetőség van, azt én pontosan nem tudom, de nyilván segíteni fognak nekem 

azok, akik jobban ismerik a parlament működésmódját, hogy milyen módon tudjuk még a 

tavaszi ülésszakban a parlament elé hozni ezt a nemzeti vidékstratégiát, és hogyan tudjuk a 

törvénykezés menetébe beilleszteni az agrárgazdaságról szóló törvény módosítását, illetve a 

következő évi költségvetés előkészítése során hogyan tudjuk ennek a pénzügyi feltételeit is 

megteremteni. Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: Varga Géza! 

 

VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót. Elolvasva ezt a javaslatot átsüt rajta az 

igényesség, az arra való igényesség, hogy átfogó és komplex legyen, ez vitathatatlan - és 

akkor utána jönnek rögtön a „de”-, a kérdések, hogy ez valóban egy alternatív vidékstratégia 

akar lenni, és én nem hiszem, hogy annak helye volna, hiszen elég, ha a kormány nemzeti 

vidékstratégiájának a megvalósulásáért aggódunk, és itt mindennel egyetértek, amit erről 

Ángyán képviselőtársunk mondott.  

A másik gondom vele - ami talán nem hangzott el - az, hogy ezt talán a Szocialista 

Párton belül kellene egyeztetni, azért, mert Gőgös képviselőtársunknak a nyilatkozatai mindig 

az ellenkező irányba mennek. Ő ezt a típusú megközelítést egy ilyen vidéki skanzennek tartja, 

és ledegradálóan beszél erről akár a parlamenti vitákban, akár ha - nem tudom én - egy 

rádióütközőben vagy bárhol erről nyilatkozik.  

 

ELNÖK: Nincs is az előterjesztők között. (Harangozó Gábor: Igen.) 

 

VARGA GÉZA (Jobbik): Jó, tudom, hogy nincs az előterjesztők között, de a 

Szocialista Pártnak önmagán belül kellene ezt tisztáznia. Ugyanakkor viszont az a kérdés 

örökké ott fog motoszkálni az agyunkban, hogy miért is nem valósult meg ez az elmúlt nyolc 

évben, hogy miért is nem történtek erre nézve lépések. A vidékstratégiával, a Leader-

programokkal, s a többi, nagyon kiválóan meg lehetett volna kezdeni ezeknek a 

megvalósítását. Úgyhogy én sem, mi sem tartjuk most aktuálisnak ennek a napirendre tűzését. 

Köszönöm.  

 

ELNÖK: (Jelzésre:) Győrffy Balázs! 

 

GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Nem fogok meglepetést okozni, 

én is egy kicsit nekiugranék ennek a határozati javaslatnak. Egyből az elején olvashatjuk az f) 

pontot, amelyben olyan kifejezések vannak, mint hogy: „az önálló önkormányzati 

hatalomgyakorlás ellehetetlenítésére” meg hogy „a közügyekről való helyi döntés már nem 

teszi lehetővé”. Ez érdekes pont az MSZP részéről. Azért ne felejtsük el, a közigazgatási 

hivatalok szétverésével az önkormányzati rendszernek a működőképességét szinte a 

legszéléig sikerült nekik elnyomniuk, hogy az mennyire működött törvényesen, mennyire 

sem. Én nem veszem észre polgármesterként, hogy a közügyekről való helyi döntés már 

bármilyen formában is nem lenne lehetséges.  
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Egyébként azt gondolom, hogy itt egy bizonyos helyen kibújt ám a szög a zsákból, 

mert azt mondja a szöveg: „Az önkormányzat nem tud a központi hatalom ellensúlyaként 

működni.”. Én azt gondolom, ez a 2006-os MSZP-s álláspont mai megfogalmazása. 

Szerintem az önkormányzatnak nem az a feladata, hogy a központi hatalom ellensúlya legyen. 

Az MSZP ezt nyilván így fogta fel, ezért is mondta Lamperth Mónika azokat az elhíresült 

szavait.  

A teljesség igénye nélkül egy-két dolgot azért még megfogalmaznék, beleolvasva a 

szövegbe. A 6. pont az energiaszámlákról beszél. Én úgy emlékszem, hogy a regnáló kormány 

volt az, amely befagyasztotta az energiaárakat, és a rezsiköltségek tekintetében egyfajta 

stoppot rendelt el. Ez a tett kategória a „nem lesz gázáremelés” megnyilvánulással szemben.  

A 11. pont: „Kiemelt figyelmet kell fordítani az oktatási célú közlekedés 

megkönnyítésére.”. Képviselő úr, a bejáró gyerekek után járó normatívát az önök kormánya 

szüntette meg.  

Aztán azt mondja: „A foglalkoztatáshelyettesítő támogatást a nyugdíjminimummal 

azonos szintre kell emelni.”. Itt most elő lehetne venni, hogy miből lehet megélni, 26-ból 

vagy 48-ból, önök harsogják, hogy 48-ból nem, de belenyomták a társadalom egy jelentős 

részét, hogy 26 ezerből azért meg kell élni. Ez tehát meglehetősen visszás.  

Aztán előrángatni azt, hogy az egészségügyben a dolgozók hogy hagyják el a 

pályájukat, én azt hiszem, hogy itt azért már születtek olyan megállapodások, amelyek előre 

mutatnak, a megoldástól még messze vagyunk, de az irányvonal megvan, legalábbis ami a 

gazdasági körülmények között bejárható, azt a kormányzat megtette. Én ezt az előző 

kormányzat idején nem igazán véltem felfedezni. Tehát ezt is idehúzkodták.  

Meglátásom szerint ez a határozati javaslat arra jó, hogy az MSZP végre felmérte, 

hogy problémák vannak vidéken is; nagyon sajnálatos, hogy ez azután történt, hogy a 

kormányzás felelősségétől távol került. Négy vagy öt vagy nyolc évvel ezelőtt mondjuk 

szívesen láttam volna ugyanezt a programot kormányprogramként megvalósulni. Így, kérem, 

ne haragudjanak meg, de ezt én nem tartom hiteles és komoly beadványnak. Köszönöm 

szépen.  

 

ELNÖK: (Jelzésre:) Pócs János, majd Patay Vilmos.  

 

PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnök úr, én úgy gondolom, hogy ez a 

határozati javaslat egyáltalán nem támogatható, elsősorban azért, mert véleményem szerint ez 

nem egy szakmai anyag, hanem egy kampányanyag. Azok a szlogenek, amelyek ebben le 

vannak írva, egy kampányszórólapon jól hangoznak, egyébként pedig úgy gondolom, hogy 

pont az MSZP részéről ez teljes mértékig álszent. Emlékezhetünk arra az időszakra, amikor 

2002 előtt a vidéken élő emberek jól megéltek a mezőgazdaságból, a vidéki településeken is 

jól meg tudtak élni, a vidéki településeken az istállókban sertések voltak, volt, ahol marha, 

volt, ahol baromfi volt, (Harangozó Gábor: 2002 előtt?), 2002 előtt, igen, majd olyan 

állattartással kapcsolatos törvényeket hoztak, az akkori szocialista kormánynak az első dolga 

ez volt, amelyek ellehetetlenítették a gazdákat, teljes egészében ellehetetlenítették, 

megszűntek vidéken a jószágtartó telepek, a mezőgazdaságból nem lehetett megélni. És 

emlékezhetünk rá - most is utána lehet járni -, 2002-ben minden szocialista polgármesternek a 

településén megnyílt a Tesco meg a Lidl. Két legyet ütöttek egy csapásra annak érdekében, 

hogy a magyar vidék ne tudjon tovább fejlődni. Különböző álszent rendeletekkel 

megszüntették a jószágtartást, és ránk szabadították a multikat, amelyek ár alapon tönkretették 

a vidéket.  

Biztosan sokan jártak az EU-ban az elmúlt időszakban, nekem egyszer volt 

szerencsém Brüsszelbe látogatni egy ÁNTSZ-vezetővel, és ott reagált az MSZP-s érvekre, 

amelyekkel mindig azt mondták, hogy európai uniós jogszabályoknak kell eleget tenni, és 
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azért változtak a jószágtartás és a vidéken élés feltételei, a vidéki munkahelyteremtés azért 

bénult meg. Amikor kimentünk Brüsszelbe, akkor az ÁNTSZ egyik vezetője azt mondta, 

hogy Brüsszelben az európai uniós normák szerint egyetlenegy étterem és piac nem 

működhetne. Magyarországon ezt mind tönkretették. Most előállnak egy ilyen 

kampányanyaggal, hogy visszatérni az ÁFÉSZ típusú boltokra, amikor Európában soha nem 

látott mértékben és mennyiségben ránk szabadították a multikat. Én úgy gondolom, hogy ez 

egy álszent anyag. Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: Patay Vilmos! 

 

PATAY VILMOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én azt gondolom, 

hogy ez a mostani határozati javaslat egyfajta politikai pótcselekvés, hiszen úgy is 

felfoghatjuk, hogy egy pozíciókereső politikai fogást olvasunk itt, mert az elmúlt nyolc 

esztendőben nem igazán történtek az itt megfogalmazott célok elérése érdekében 

intézkedések, tehát úgy tűnik, mint hogyha most így egy hirtelen megvilágosodással 

szeretnének hozzájárulni ahhoz a munkához, ahhoz az országépítő munkához, a vidék sorsa 

érdekében szükséges cselekvéseket újrafogalmazó munkához, amiről itt az előttem szólók is 

szót ejtettek. Bennem is az az érzés, hogy itt a hitelesség kérdése erősen megfogalmazható.  

Egy éve foglalkozom egy új szövetkezeti rendszer létrejöttét elősegítő szabályozás 

előkészítésével, és ennek során nyilván tanulmányoztam a 2006. évi X. törvényt, amely az 

önök kormányzása idején került elfogadásra. Azt kell látnom, hogy ellentmondások vannak, 

hiszen az a törvény, amelyet önök terjesztettek be és önök fogadtak el, az új szövetkezeti 

szabályozás nyilván azt célozta, hogy valamit el akartak vele érni; ez a szabályozás 

tulajdonképpen álszövetkezetek létrejöttét segítette, és nem a valódi, a szövetkezeti elvek, az 

európai elvek szerint létrehozható szövetkezetek elterjedését.  

A szövetkezetek támogatásával kapcsolatban azt tapasztalhattuk, hogy tulajdonképpen 

arra ösztönözték az embereket, hogy arra szövetkezzenek, hogy támogatásokat 

megszerezzenek, tehát önök másképp fogták fel a szövetkezésben rejlő lehetőséget, és ilyen 

szempontból vizsgálva ezt a határozati javaslatot nekem hiteltelennek tűnik, éppen ezért nem 

fogom tudni támogatni. Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Röviden hozzászólok mint képviselő, és nem mint az 

ülést vezető elnök - és nem tudom átadni az ülés vezetését, mert mindkét alelnökünk távol van 

ez esetben -, de ezt nézzék el most nekem! (Harangozó Gábor: Elnézzük.) Köszönöm. 

Tényleg nagyon röviden szólnék.  

Nekem az lenne a kérdésem az előterjesztő felé, hogy vajon ezen határozati javaslat 

elfogadása nélkül a kormány nem tudna arról a problémasorról, amit itt a), b), c), d), e) 

pontban felsorol az indítványtevő. Tehát ha ez nem kerülne be a Ház elé, akkor a kormány 

ezekről nem tudna, ön úgy érzi? Mert nézzük! Az a) pontban az van, hogy szociális válságot 

kell kezelni. Igen, ezt egész pontosan tudja, hiszen önök hagyták ránk azokat a szociális 

válság sújtotta övezeteket, amelyekben a legnagyobb probléma a munkába való 

visszaintegrálása az ott élőknek, közismert, hogy milyen öröklött, nehéz helyzet van, és némi 

affinitásbeli hiányi is van az ott élők részéről, hogy visszaintegrálódjanak a munka világába.  

Hogy az oktatás ügye hazánk jövőjének kulcskérdése, erről ne tudna a kormány, ezt 

határozati javaslatban meg kell neki mondani? Az oktatás reformja szerintem erről szól. Én 

tudom, hogy önök más típusú oktatásreformban gondolkodnak, és kritizálnak, de engedtessék 

meg, a kormány tudja a problémát, és próbál válaszolni egy oktatásreformmal, hogy milyen 

fontos számára is az oktatás ügye hazánk jövője szempontjából.  

A c) pontban az van, hogy a fiatalok és a nők magas színvonalú foglalkoztatása 

mennyire kulcskérdés. Minden nap erről hallunk, szerintem minimum öt mondatot, hogy ha 
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nem tudjuk növelni Magyarországon a foglalkoztatást az ominózus 4 millió környékéről az 

5 millió környékére, akkor versenyképtelenek leszünk bármelyik uniós, de különösen a kínai, 

az amerikai és az indiai gazdasággal. Ez a kérdése az egész magyar gazdaság megújulásának. 

Erről ne tudna a kormány? Az összes programjában a munkahely-teremtést és a 

foglalkoztatásba való visszaintegrálódást tűzte ki célul, szinte csak ilyen feltételekkel lehet ma 

gazdaságélénkítő pályázatokon részt venniük a vállalkozóknak.  

A d) pontban említett kérdés, hogy a szociális ellátások biztosítása szükségszerű a 

minimális megélhetési szinthez. Erről szól a szociális rendszer átalakítása és az önök által 

persze kritizált közfoglalkoztatási rendszer megindítása és az ön által is említett, a következő 

napirendi pontban foglalt szociális szövetkezés kérdésköre, hogy igen, ide integráljuk be 

azokat, akik, úgy néz ki, hogy önállóan nem tudnának a munka világába visszaintegrálódni, 

de egy szövetkezésen keresztül van rá esély, főleg úgy, hogyha annak az említett napirendi 

pontnak a tárgyalása során megtudjuk, milyen támogatási alapot, anyagi támogatási alapot is 

javasol az előterjesztő ezen új típusú szociális szövetkezéseknek.  

Ne tudna arról a kormány, amit az e) pontban önök megfogalmaznak, hogy az 

egészségügyi ellátás színvonalát javítani kell? Egy éve az egészségügyi rendszer 

átalakításával küszködik, bajlódik a kormány, és az utolsó szakaszához érkezett véleményem 

szerint, ha jól látom a mostani törvényalkotási és átszervezési struktúrát, de ezt önök pontosan 

tudják, mert kulcskérdés az egészségügy, ugyanolyan kulcskérdés, mint az oktatásügy.  

Egyedül az f) pont az, amiről a kormány nem tud, azért, mert az az f) pont egy vádirat 

a kormány ellen, az önkormányzatok munkájának a lebecsülése és véleményem szerint a 

félreértelmezése. Ezt az f) pontot tehát vissza kell hogy utasítsam a kormány nevében, és mi, 

kormánypárti képviselők ezt, azt gondolom másképp látjuk. De az a), b), c), d), e) pontról 

igen-igen nagy információanyaga van a kormánynak anélkül is, hogy ez a határozati javaslat 

bekerülne a parlament elé; az f) pont, mint mondtam, egy vádirat, amit pedig vissza kell hogy 

utasítsunk.  

Ezt az előterjesztést, ennek a határozati javaslatnak a tárgysorozatba-vételét ebben a 

formájában nem fogjuk, nem szeretnénk támogatni.  

További kérdés, észrevétel nincs. Megadom a szót az előterjesztőnek a 

viszontválaszolás lehetőségére.  

 

Harangozó Gábor (MSZP) reflexiói, válaszai 

HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az 

észrevételeket, az építő kritikákat főleg - igyekszem rájuk válaszolni. Nézzük! 

Először is valóban van egy formálódó vidékstratégia, amelyben véleményem szerint 

sok jó megállapítás van, és nekem a Darányi-tervről is egészen jó véleményem van. A 

probléma az, hogy ami a gyakorlatban megvalósul, az köszönőviszonyban sincs azzal, mint 

ami a Darányi-tervben le van írva. Azért ne felejtsük el, hogy az elmúlt két évben 

százezreknek csökkent nominálisan a jövedelme, alapvetően a falvakban élő, alacsony 

jövedelmű rétegeknek csökkent az adórendszer átalakítása következtében a jövedelme, míg 

egyébként jellemzően a városokban élő, jobban keresőknek pedig javult. Csökkent az 

alapvető állami intézmények elérhetősége, romlott az orvosi ellátás, az oktatási-nevelési 

intézmények elérhetősége a falvakban - ezekben nemhogy előrelépés lenne, hanem 

folyamatos visszalépés van. Az önkormányzati tulajdonban lévő intézmények államosításának 

- mindannyian tudjuk, tisztelt képviselőtársak - az a célja, hogy az állam ezek jó részét 

megszüntesse, mert nem fogja tudni fenntartani, az önkormányzat meg úgysem csukná be, ha 

ő dönthet róla. De az áfaemelés, a növekvő infláció sem mondjuk a vidéken élők lehetőségeit 

javította. Én tehát azt hiszem, hogy a kormányzat által megfogalmazott tervekben egy csomó 

szép, pozitív elképzelés le van írva, főleg mondjuk a Darányi-tervben, ezzel szemben ami 
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megvalósul, az pedig valami egészen más. Ehhez képest nézzük meg, hogy akkor mi van a 

hitelességgel!  

Való igaz, hogy volt az elmúlt nyolc évben szocialista kormányzás, amiben az itt 

leírtaknak egy része lényegesen jobb állapotban volt, mint ma van, egy másik része pedig 

egyáltalán nem valósult meg sem az elmúlt nyolc évben, sem az előtte lévő, most már így 

összességében mához képest 22 évben. Valóban azt hiszem, Magyarországon az egyik 

legnagyobb probléma az, hogy amikor a ’90-es évek elején megszűnt a szövetkezeti rendszer, 

akkor másfél millió ember elvesztette a munkahelyét, és nem lett kitalálva, hogy mi lesz azzal 

a másfél millió emberrel. Az akkori elit, politikai vezetés, gazdasági elit véleményem szerint 

úgy gondolta, hogy majd főleg a külföldi, alapvetően multinacionális, magas technológiai 

fejlettséggel bíró, nagyobb hozzáadott értéket előállító ipar beözönlik az országba, és ez az 

ipar majd megfelelő munkahelyet fog biztosítani mondjuk annak a másfél millió, alapvetően 

falusi embernek, aki elvesztette a munkahelyét a téeszvilág szétverésével. Ez azonban nem 

következett be, és ma azért el kell jutnunk ahhoz a felismeréshez, hogy ez nem is fog 

bekövetkezni, ezért vidéken egyfajta szövetkezeti mozgalom újraélesztése nélkül nem lehet az 

életet jobbá tenni, nem lehet jövedelmet, megélhetést biztosítani az embereknek.  

Ami a hitelességet illeti, ezért azt gondolom, hogy az asztalnál itt ülő valamennyi 

politikai pártnak körülbelül ugyanakkora hitelessége van, úgyhogy nem hiszem, hogy ebben 

egymást olyan nagyon van alapunk támadni. Ami pedig a személyes hitelességemet illeti, én 

az előző időszakban nem kormányzati politikus voltam, hanem európai parlamenti képviselő, 

ha valakit érdekel, tessék megnézni, hogy az Európai Parlamentben mivel foglalkoztam. Ma 

vagy akár a következő ciklustól pont azért lehet lényegesen könnyebben európai uniós 

támogatásokkal támogatni egy ilyenfajta megoldást, ami egyébként korábban nem lett volna 

támogatható, mert pont én készítettem arról jelentést, amit aztán az Európai Parlament 

elfogadott, majd most az Európai Bizottság elő is terjesztett, hogy lehessen támogatni 

ilyenfajta, mondjuk úgy, hogy a múlt tapasztalataira épülő, de európai szinten innovatív 

megoldásokat.  

Azt hiszem, túlzás azt állítani, elnök úr, hogy ezt a szociális válságot mi hagytuk volna 

rá a vidékre. Nem, ez az elmúlt 22 évnek a terméke, ami az elmúlt két évben még lényegesen 

rosszabb állapotba került, mint korábban volt; tehát nemhogy javítani sikerült volna rajta, 

hanem szerintem lényegesen romlott a helyzet. A többin nem mennék végig, szerintem 

nagyjából ez a lényeg.  

Én örülnék neki, hogy ha ezekről a javaslatokról lehetne plenáris szinten, a 

parlamentben is érdemben vitázni. Énszerintem önöknek, fideszes képviselőknek is segítség 

lenne, hogyha ezekről a javaslatokról a kormánynak kellene előterjesztést behoznia az 

Országgyűlés elé; pontosan az mutatja ezt a legjobban, hogy a Darányi-tervben leírt dolgok a 

kormányzati intézkedéseken keresztül nem igazán látszanak megvalósulni. Úgyhogy minél 

több irányból van nyomás a kormányon, hogy ezek a papíron egyébként, azt gondolom, 

mindannyiunk által támogatható javaslatok megvalósuljanak, annál nagyobb esélye lesz 

ennek. Köszönöm szépen.  

 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Pócs János még hozzá akar szólni? Zárszó 

után már nem szoktunk. Az előterjesztő válaszolt a kérdésekre, tudomásul vettük ezt az 

álláspontot, és szavazásra tenném fel a kérdést.  

A tárgysorozatba-vételről szavazunk csak. Kérdezem, hogy ki az, aki javasolja a 

H/6136. számú határozati javaslat tárgysorozatba-vételét. Aki igen, az kézfeltartással jelezze 

ezt! (Szavazás.) Ez két szavazat mindösszesen, nem kapta meg a bizottsági többséget, a 

bizottság nem javasolja tárgysorozatba venni.  
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A napirendi pontot lezárom.  

A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi 

XCIII. törvény és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 

egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról szóló T/6320. 

számú törvényjavaslat (Általános vita) 

A 6. napirendi pont a szövetkezetekről szóló törvénytervezet, amely T/6320. számon 

került benyújtásra. Kérem szépen a kormány megjelent képviselőit, hogy foglalják el az 

előadói helyet. (Megtörténik.) Arra kérem szépen a kormány képviselőit, hogy egy rövid 

ismertetéssel összegezzék a benyújtás lényegét - mintegy 5-10 percre gondolnék. Megadom a 

szót, és kérem, hogy a jegyzőkönyv kedvéért mutatkozzanak be, akik megszólalnak.  

 

Dr. Dávidné B. Hidvégi Julianna (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 

szóbeli kiegészítése 

DR. DÁVIDNÉ B. HIDVÉGI JULIANNA (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Jó napot kívánok! Én Dávidné Hidvégi Julianna vagyok, a KIM-ben 

dolgozom kormány-főtanácsadóként a közigazgatási stratégiafejlesztésért felelős helyettes 

államtitkárságon. A napirendre tűzés hirtelensége miatt nem tud most jelen lenni a helyettes 

államtitkár asszonyunk, így mi képviseljük a törvényjavaslatot a kollégámmal, aki szintén 

bemutatkozik. 

 

DR. BERECZKEY BRÚNÓ PÉTER (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Én is bemutatkoznék. Szintén a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumból, a 

közigazgatási stratégiáért felelős helyettes államtitkárságról érkeztem, Bereczkey Brúnó 

vagyok, és kormánytanácsadóként dolgozom a KIM-ben.  

 

DR. DÁVIDNÉ B. HIDVÉGI JULIANNA (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Akkor nagyon röviden szeretném összefoglalni egy kicsit a törvényjavaslat 

hátterét, azt, hogy egyáltalán miért pont a mi helyettes államtitkárságunk indította ezt el, 

milyen előzmények vannak az üggyel kapcsolatban, hol állunk most, és mi az, ami még az 

elkövetkezendőkben várható és szükséges ahhoz, hogy ez a szövetkezési fejlesztés sikerre 

legyen ítélve Magyarországon. 

Amit az előterjesztésben, illetve az előterjesztés fejlécében látnak, már maga ez is egy 

kicsit üzeni egy kicsit a szövetkezést, hiszen a nyolc minisztérium közül hat nagyon szoros 

együttműködésben dolgozott és készítette elő az anyagot. Az előzményhez hozzátartozik, 

hogy a mi helyettes államtitkárságunk felelős a kormányzati szakpolitika összehangolásáért is, 

és ebből a feladatköréből adódóan novemberben elindított egy fejlesztési munkacsoportot, 

amelynek az alapját egy TÁMOP-os fejlesztési projekt keretében végzett kutatás adta. Ez a 

kutatás a szociális szövetkezeteket vette górcső alá, megállapításokat tett, és mi azt gondoltuk, 

hogy akkor mi is megnézzük ezt egy kicsit, és a továbblépéshez fejlesztési javaslatokat adunk 

a kormány számára. Ennek a fejlesztési javaslatnak ez az előterjesztés lett az egyik 

eredménye.  

Az előkészítő munkálatokban, azon túl, hogy rendszeresen a hozzáértő és 

információval rendelkező emberek hozzáadták a tudásukat, tereptapasztalatokat is 

beépítettünk, és ismerve a kormányzat, illetve a Fidesz-frakció szándékát, miszerint egy új 

szövetkezeti törvény van előkészülőben, mégis úgy ítéltük meg, hogy ezeket a 

legszükségesebb lépéseket talán még az új törvény elkészülte és Országgyűlés elé terjesztése 

előtt meg kell lépni annak érdekében, hogy a jelenleg megkezdett tevékenységek tovább 
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tudjanak lépni egy szövetkezési szintre. És akkor összefoglalnám, hogy mi van ebben az 

előterjesztésben. 

Az előterjesztésben két úton indultunk el: az egyik a szabályozási háttér biztosítása. 

Miért? Azért, hogy a szociális szövetkezetek minél gyorsabban, minél olcsóbban tudjanak 

elindulni, tudjanak továbblépni a fenntartható működés irányába. Az egyik tehát a 

szabályozás mint eszköz, a másik pedig a finanszírozás mint eszköz. Az előterjesztés ezért 

tartalmazza azt a törvényjavaslatot, amely pénteken benyújtásra került, tartalmaz ezzel 

összefüggésben egy kormányrendelet-módosítási csomagot, és tartalmaz egy középtávon 

megoldást jelentő feladatmeghatározást tartalmazó kormányhatározatot.  

A törvénymódosítással kapcsolatban a szövetkezetekről szóló törvény egyrészt a 

szociális szövetkezetek vonatkozásában, a hátrányos helyzetű célcsoport definíciójával 

módosul, amit majd a kormányrendelet bont ki. Mit jelent ez? Szeretnénk, ha a legtágabb 

értelemben kerülne értelmezésre a „hátrányos helyzetű” fogalom, tehát hogy gyakorlatilag 

magába tudja foglalni valamennyi, mindegy, milyen okból, de a munkából kirekedt emberek 

tömörítését a szövetkezésben, amennyiben ő önként erre szánja rá magát. A másik, hogy 

eddig csak természetes személyek hozhattak létre szociális szövetkezetet, 7 fő természetes 

személy, és most ez kibővül annak a lehetőségével, hogy önkormányzat nemcsak befektető 

tagja lehet a szociális szövetkezetnek, mint eddig, hanem ő maga is alapító tagja lehet a 

szociális szövetkezetnek.  

Amikor a finanszírozás kérdését megvizsgáltuk, illetve megvizsgálta az OFA 

KoopeRáció Projektje, azt találta, hogy borzasztóan nehézkes, nem illeszkednek a 

fogaskerekek, és azért is nehézkes, hiszen a szociális szövetkezet egy hibrid gazdasági forma, 

mert ha akarom, nonprofit, ha akarom, forprofit, ha akarom, egyik sem, ezért a 

finanszírozásban jártas szakemberek azt javasolták számunkra, hogy legyen egy olyan 

szabályozás törvényi szinten, amely két évig garantálja a szociális szövetkezet nonprofit 

jellegét.  

A következő módosítás - még mindig a szövetkezeti törvényről beszélek - az, hogy 

önkormányzat kivételével nem lehet befektető tagja szociális szövetkezetnek, illetve egy új 

szociális szövetkezeti forma keretében bekerült egy lényeges elem: eddig a szövetkezeteken 

belül, a nagy halmazon belül lehetett szociális szövetkezet, a szociális szövetkezetnek pedig 

iskolaszövetkezet is lehetett a tagja. Most kicsit ennek a mintájára létrehozásra kerül, vagy 

megadja a törvényjavaslat a lehetőséget arra, hogy létre lehessen hozni foglalkoztatási 

szövetkezetet, definiálja a foglalkoztatási szövetkezetet, amelynek elsődleges célja, hogy 

hátrányos helyzetű tagjainak a munkafeltételek megteremtésén túl, ami általánosságban a 

szociális szövetkezet célja is, munkaerő-kölcsönzés és munkaerő-közvetítés céljával 

jöhessenek létre ilyen szövetkezetek, ahol nem 7 természetes személy a tagság, a 

minimumtagság feltétele, hanem 500, és mindenképpen kötelező tagként van megjelölve egy 

országos… Jogászkollégámra nézek… 

 

DR. BERECZKEY BRÚNÓ PÉTER (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nemzetiségi önkormányzat.  

 

DR. DÁVIDNÉ B. HIDVÉGI JULIANNA (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Igen, nemzetiségi önkormányzat. Ennek a foglalkoztatási szövetkezetnek a 

létrehozását az Országos Roma Önkormányzat elnöke és szakértői javasolták, ezáltal 

szeretnék lehetővé tenni a nagyon alacsony iskolai végzettségű, hátrányos helyzetű emberek 

számára, hogy a munkaközvetítés által nagyon könnyű legyen akár 2-300 ember számára is - 

lehet, hogy csak két hétre vagy három hétre és szakaszosan, a kezdetek kezdetén - nagyobb 

szervezetek, cégek nagyobb projektjeiben munkát biztosítani.  
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Módosításra kerül az illetékekről szóló törvény is. A tervek szerint április 1-jétől lépne 

hatályba ez a törvénymódosítási csomag, és a hatálybalépést követően létrejött szociális 

szövetkezetek számára személyi illetékmentességet biztosítana ez a törvénymódosítás, tehát 

nem kerülne pénzbe, hogy ilyen szövetkezeteket létrehozzanak.  

A Belügyminisztérium javaslatára módosításra került a közfoglalkoztatásról szóló 

törvény, ami nagyon röviden azt foglalja magában, hogy mindazok az elsősorban a 

közfoglalkoztatás területén, mezőgazdasági mintaprojektek keretében beszerzett eszközök, 

biztosított földek, a rendelkezésre álló állatállomány átkerülhessen a szociális szövetkezetek 

számára… (Dr. Bereczkey Brúnó Péter: Haszonkölcsön-szerződéssel.) …ingyenes 

haszonkölcsönbe; természetesen csak akkor, hogyha abban a szociális szövetkezetben azokat 

az előzőleg közfoglalkoztatásban foglalkoztatott embereket fogják támogatni, segíteni a 

munkafeltételek biztosításával, akik érdekében ezek az eszközök beszerzésre kerültek. Ez 

lenne tehát a szabályozási lába az intézkedéscsomagnak, ami nagyon szorosan kötődik a most 

benyújtott törvényjavaslathoz.  

A másik a finanszírozási lába, hiszen annak érdekében, hogy az új szociális 

szövetkezetek gyorsan gyökeret tudjanak verni vagy engedni, nem verni - bocsánat! -, illetve 

hogy azok, amelyek már működnek, meg tudjanak erősödni, amihez mindenképpen szükség 

van akár hazai, akár uniós társfinanszírozású forrásokra. Azt a lényeges elemet még nem 

mondtam el, és engedjék meg, hogy picit visszautaljak rá, hogy ennek a bizonyos, kicsit új 

típusú szociális szövetkezetnek a célja az lenne, hogy első lépésben a tagjai a lét- és 

önfenntartás önmaguk számára történő biztosításához kapjanak támogató keretet, lehetőséget, 

majd biztos megélhetést nyújtó, fenntartható foglalkoztatási feltételeket, és továbblépésként - 

ami már nem utópisztikus, mert Túristvándiban és sok helyen megvalósult már ez - az 

önellátó és önfenntartó település irányába lehessen elmozdulni. Tehát ez a három lépcső az, 

amiben a jogalkotók gondolkodnak. Ehhez van hozzárendelve a finanszírozás, amely 

finanszírozásnak egyrészt lenne egy hazaiforrás-lába. Miért? Azért, mert a kicsik számára túl 

bonyolult az európai uniós finanszírozás, és gyakorlatilag azt szeretnénk szakpolitikailag 

elérni, és azt tűztük ki célul, hogy azoknak, amelyek most jöttek létre, és tényleg - nem tudom 

- szilvát termelnek és szilvalekvárt főznek, vagy egyszerűen a napi zöldségellátást biztosítják 

a tagjaik számára, azoknak egy nagyon-nagyon gyors és egyszerű eljárással lehessen 

hozzájutniuk a kezdetekhez szükséges eszközök megvásárlásához, egy istállófelújításhoz, egy 

üstvásárláshoz - nem véletlenül van a 7. oldalon egy lekvárfőző üst beapplikálva az 

előterjesztésbe - a forráshoz. Ennek a forrásnak a 2012. évre biztosított keretösszege 

3 milliárd forint lesz, míg 2013-ben 4 milliárd forint, és május 1-jén vagy májusban van 

tervben az első kiírás, ami nyilván addig áll rendelkezésre és addig lesz nyitva, amíg abból a 

forrásból van.  

Az újonnan indulók, abban az esetben, ha nagyon ügyesek, és meg tudnak erősödni, 

akkor a következő lépcsőfokban tudnak pályázni, ahol hazai forrás és már társfinanszírozású 

forrás is rendelkezésre áll. Az első lépcsőben, az újonnan indulóknál 5-10 millió forint a 

keretösszeg, a második lépcsőben 15 millió forint, itt már az elsődleges cél a nyitás a piac 

felé, a harmadik lépcsőben pedig, ahol már legalább két lezárt üzleti évvel rendelkező 

szociális szövetkezetek vannak, már akár 50 millió forintos pályázati keretösszeggel is 

rendelkezhetnek. Az első után a kicsik, ha nagyon ügyesek, ugorhatnak a 2-esre, de akár a 3-

asra is. Ha nem sikerült meglépniük azokat a mérföldköveket, amelyek feltételei ennek a két 

pályázatnak, akkor ismételten indulhatnak egy alapműködést elősegítő és támogató 

pályázaton.  

Miből lesz az uniós társfinanszírozású program finanszírozva? A TÁMOP - bocsánatot 

kérek, nem bírom megjegyezni ezeket a TÁMOP-os számokat, ezért felírtam… 

 

ELNÖK: De ez nekünk itt nem is fontos, ezt hozzáteszem. 
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DR. DÁVIDNÉ B. HIDVÉGI JULIANNA (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Ez a 2.4.3.B - elnézést kérek -, a szociális gazdaság fejlesztésére lesz 

biztosítva. Amíg a hazai forrás 12 hónapig biztosít finanszírozási lehetőséget, addig az 

európai uniós, illetve a társfinanszírozású forrás 24 hónapig. Természetesen mivel itt szociális 

gazdaságról van szó, azért ez jobban kinyitja a lehetőségeket, nem csak kimondottan a 

szociális szövetkezetek pályázhatnak.  

Elöljáróban ennyit kívántam összefoglalóként elmondani, és most átadnám a szót 

jogász kollégámnak a további részletkérdésekkel kapcsolatban. 

 

ELNÖK: Én úgy tenném fel a kérdést, hogy van-e olyan része, amelyet feltétlenül el 

kell hogy mondjanak, mert - ha szabad így fogalmaznom - az általános indokláshoz képest 

mélyebb elemzést kaptunk a bizottság részére, és én inkább a bizottság tagjainak adnám meg 

a szót. Elnézést kérek, szeretném a határozatképességet biztosítani az ülés végéig, és látom, 

hogy közben jó néhány képviselő elment - még határozatképesek vagyunk -, hogy ne kelljen e 

miatt a napirendi pont miatt egy újabb bizottsági ülést összehívni. Akkor kérnénk szépen a 

kormány képviselőinek az esetleges reflexióját, ha olyan kérdéshez, területhez jutunk, amelyet 

illetően további információ szükséges az előterjesztő részéről. Én egyelőre megköszönöm az 

előterjesztő részéről adott tájékoztatást, és átadom a szót a bizottság tagjainak. (Jelzésre:) 

Patay, majd Ángyán képviselő úr! 

 

Kérdések, hozzászólások 

PATAY VILMOS (Fidesz): Köszönöm a szót. Akkor én is figyelemmel leszek az 

időhatárokra, hogy tényleg megmaradjunk határozatképesen.  

Nagyon örülök annak, hogy ez az előterjesztés elénk került. Egy éve foglalkozom egy 

új szövetkezeti rendszer kiépítésének az előkészítésével, és ebben hangsúlyos szerepe van a 

szociális szövetkezeteknek, mert jó páran képviselők úgy látjuk, hogy a korábbi kormány 

szabályozásai nem igazán azt célozták és arra ösztönözték a szövetkezőket, hogy működő 

szövetkezetek alakuljanak, hanem hogy - ahogy azt korábban is elmondtam - bizonyos 

pályázati forrásokat megszerezzenek.  

Nagyon fontosnak tartom, hogy a közfoglalkoztatás vonatkozásában az 

önkormányzatok mellett alternatív, reális alternatív szereplőként megjelenjenek és 

megjelentek a szociális szövetkezetek, hiszen ezzel, ha úgy tetszik, az önkormányzati 

erőforrások mellett megjelenik egy újabb társadalmi erőforrás: azok az emberek, akik a 

szociális szövetkezetek alapítását elkezdik szervezni önszervező módon, és ezzel sokkal 

erősebbé válhat a közfoglalkoztatás, hiszen újabb szereplő jelenik meg az önkormányzat 

mellett. Hogy mégis miért fontos, hogy az önkormányzat jelen lehessen a szociális 

szövetkezetekben, arról szeretnék még egy-két gondolatot elmondani. Nagyon fontos, hogy az 

önkormányzat a szociális szövetkezetekben partnert lásson, és a jelenlétével biztosítsa annak 

az elismerését, hogy az önkormányzat mennyire fontosnak tartja azt a szerepvállalást, amit a 

szociális szövetkezetek a közfoglalkoztatásban képesek lesznek a jövőben elvégezni. Azon 

kívül meg gondoljunk csak arra, hogy ha az önkormányzat eszközöket, anyagi forrásokat, 

saját épületet, saját földterületet biztosít a szociális szövetkezetek működéséhez, akkor teljes 

joggal elvárható, hogy egy direkt részvétellel egyrészt részese legyen a döntéseknek, másrészt 

közvetlen információja legyen a szövetkezet működéséről.  

Egy új működési formára is javaslatot tesz az előterjesztés. Korábban szociális 

szövetkezetek és iskolaszövetkezetek működtek - hogy úgy mondjam - foglalkoztatásszervező 

szövetkezetként. Most megjelenik egy új szövetkezeti forma, a foglalkoztatási szövetkezet. Én 

csak azt tudom mondani, hogy ez egy nagyon pozitív változás, hiszen ez is azt mutatja, hogy 
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igény van szövetkezetekbe tömörülve bizonyos társadalompolitikai célok elérésére. A javasolt 

szabályozásban 500 fő természetes személy és egy országos nemzetiségi önkormányzat tagja 

szerepel. Én azt javaslom a bizottságnak, a bizottság tagjainak, hogy gondoljuk ezt végig, és e 

vonatkozásban tegyünk majd módosító indítványt, mert bizonyára mások is úgy gondolják 

majd - hasonlóan ahhoz, mint én -, hogy induláskor borzasztó nehéz 500 fővel megalapítani 

egy, mondhatnám, egyesületszerű szövetkezést, tehát valószínű, hogy itt be kell építeni egy 

lépcsőt egy alacsonyabb szintű indulólétszámhoz és egy időkorláthoz kötve az elérendő 

500 főt. Az 500 főre tett javaslat valószínűleg azért indokolt, mert egy nagyon széles körű 

tulajdonosi körrel szándékoznak az előterjesztők a foglalkoztatási szövetkezetet kialakítani, 

amit, én azt gondolom, el lehet fogadni, és ez egy indokolt cél.  

A magam részéről mindenképpen támogatni javaslom bizottságunk tagjai részére 

ennek a törvényjavaslatnak az elfogadását. Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: Ángyán József! 

 

DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót. Csatlakoznék Patay képviselő úr 

mondandójához: a magam részéről én is örülök, hogy olyan állapotba került ez a munka, 

amelyet volt szerencsém egy bizonyos időszakban követni, hogy idekerült a parlament elé. 

Azt hiszem, ez nagyon fontos kérdésköröket szabályoz, és valóban a vidék gazdaságának is az 

egyik kulcseleméről van szó - azokat a gondolatokat talán nem hoznám ide, amelyeket ezzel 

kapcsolatban az előző napirendi pont kapcsán már elmondtunk.  

Mindenekelőtt gratulálni szeretnék a Farkas Krisztina államtitkár asszony által vezetett 

stratégiai stábnak; valóban fontos területeket fog össze, és ez az egyik ilyen fontos terület, 

amely a vidékfejlesztést is közvetlenül érinti, és bizonyos értelemben segít a vidékfejlesztés 

gondjainak a megoldásában is, hogyha ez a konstrukció létrejön. Itt is tulajdonképpen azt 

szeretném hangsúlyozni, hogy azt az átfogó keretet is jó volna látnunk, amelybe ez az egész 

illeszkedik, vagyis a vidékfejlesztési stratégiát is a parlament elé kellene hozni, hogy együtt 

lássuk azt a probléma- és megoldáshalmazt, amit ez a stratégia azután kínál. De ez egy 

nagyon fontos eleme, és valószínűleg jó az a megoldás, hogy még mielőtt a stratégia vagy a 

teljes körű szövetkezeti törvény - amelyet Patay képviselő úr készít elő a politikai vonalon - 

elfogadásra kerülne, az előtt kerüljön ez ide, hiszen itt sürgető problémákról van szó, és az 

élet megy, ehhez pedig a kereteket igazítani kell. Ilyen értelemben is üdvözlöm tehát, hogy 

idekerült ez az előterjesztés.  

Egy dologra szeretnék talán kicsit rákérdezni is. Két hónapja én elveszítettem a 

fonalat, és itt nem nagyon volt időnk, hogy részleteiben áttanulmányozzuk ennek minden ága-

bogát. Emlékszem, hogy annak idején problémát okozott - és talán ez változatlanul probléma - 

az, hogy az agrárpolitika közös, és hogy hogyan lehet azt a fontos tevékenységi területet 

beemelni a szociális szövetkezetbe, ami az agrárpolitikához kapcsolódik, ugyanis a vidéki 

térségekben a szociális tevékenység nagyrészt agrártevékenységet jelent. Gondolom, ezt a 

fajta jogi dilemmát, támogatási dilemmát sikerül itt feloldani, mert nagyon fontos, hogy az 

agrárterületek valóban megjelenjenek ezekben a szövetkezetekben. Ha kaphatnék két-három, 

tényleg kiegészítő mondatot azt illetően, hogy erre milyen konstrukció kínálkozik, mert ez 

egy fontos eleme a megvalósításnak, hiszen valóban a közös agrárpolitikával is összhangba 

kell hozni az ilyen típusú tevékenységeket, bármilyen formában is csináljuk. Úgy látom, és 

annak örülök, hogy ezt a fajta keretet, amit a közös agrárpolitika megszab, sikerül talán ilyen 

konstrukcióval szélesíteni, ami nagyon fontos lenne a mi számunkra is. Hogyha ez valóban 

így van, akkor ez örömteli számomra. Ezzel kapcsolatban ha két-három mondatot kaphatnék, 

azt megköszönném.  
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Én is támogatom a magam részéről, és azt javaslom a bizottságnak, hogy támogassuk, 

hogy gyorsított ütemben tárgyalja meg a parlament, hogy április 1-jével, ahogy az előterjesztő 

mondta, valóban hatályba léphessen ez a törvény. Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: (Jelzésre:) Harangozó Gábor! 

 

HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a 

felvezetést, és szeretnék gratulálni az előterjesztés elkészítőinek, szerintem ez egy kifejezetten 

jó irányba tett lépés, és olyan dolgokat igyekszik kezelni, amelyeket már hosszú ideje ildomos 

lett volna az államigazgatásnak megoldania. Tehát még egyszer szeretném üdvözölni magát 

az előterjesztést.  

Lenne néhány kérdésem, illetve észrevételem. Egyrészt ami a foglalkoztatási 

szövetkezetet illeti, szerintem ez egy jó ötlet, de így, ebben a formájában, ezzel az 500 fős 

kerettel nekem inkább úgy tűnik, hogy néhány vállalkozás állami támogatással olcsón fog 

munkaerőhöz jutni, amelyeknek ráadásul így nem is kell majd foglalkoztatniuk saját 

foglalkoztatottként egy csomó embert. Ez tehát így, ebben a formában a foglalkoztatás 

javítását nem feltétlenül fogja szolgálni, ez az 500 fős munkaerő-kölcsönzéses történet nekem 

inkább egy ilyen nagy biznisz jellegét erősíti ennek az elképzelésnek, mint hogy valóban az 

egy-egy térségben keletkezett munkára legyen valamilyen szociális indíttatású foglalkoztatási 

megoldás. Én is támogatnám tehát azt, hogy indulásként semmiképpen se az 500 főből 

induljunk ki, és egyébként is megfontolnám azt, hogy milyen célt szolgál is az, hogy 

minimum 500 fős foglalkoztatási szövetkezetek jöjjenek létre.  

Az Ángyán képviselő úr, államtitkár úr által feltett kérdéshez hasonló kérdést 

szerettem volna én is feltenni. Itt nagy kérdés az, hogy a szociális szövetkezeteket milyen 

egyéb forrás bevonásával lehet még támogatni. Mi annak idején, amikor ezt megvizsgáltuk, 

arra jutottunk, hogy ha az IKSZT támogatásához hasonlóan a szociális szövetkezetet 

nonprofit tevékenységet végző formának ismerjük el, akkor akár 105 százalékban beruházási 

támogatás is adható neki, tehát 100 százalék, plusz 5 százalék működési. Ennek egy szűk 

keresztmetszete volt: hogy az akkori vidékfejlesztési támogatási kiírásoknak megfelelően a 

nonprofit jelleget öt évig kellett garantálni. Ahogy én elnéztem, itt az előterjesztésben két év 

szerepel, tehát két év nonprofit tevékenységet kell vállalni. Ebben nincs-e valami 

ellentmondás vagy probléma, ezt megvizsgálták-e? Illetve nekem nem egészen tiszta, hogy a 

közösségi alap, tehát a szociális szövetkezetnél a közösségi alap mint olyan megmarad-e, mert 

itt azt mondja az 5. §, hogy két éven belül az adózás utáni jövedelmet semmilyen formában 

nem lehet felhasználni, két üzleti évben nem dönthet az adózás utáni eredménynek a tagok 

részére történő, bármilyen jogcímen történő kifizetéséről, és hogyha közhasznú szervezeti 

jogállással rendelkezik, akkor pedig ezt követően is, ha jól értem, csak a közhasznú céloknak 

megfelelőképpen lehet kifizetni. Ha nem közhasznú, akkor miféleképpen lehet még kifizetni? 

Hogyha erről egy pár szót tudnának mondani, akkor az még érdekelne.  

Alapvetően - még egyszer mondom - szerintem ez egy egészen jó előterjesztés, és 

remélem, minél hamarabb megvalósul. Köszönöm.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztőknek adok szót, hogy a felvetett egy-két 

gondolatra röviden válaszoljanak. Megadom a szót. 
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Válaszok, reflexiók 

Dr. Dávidné B. Hidvégi Julianna (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 

DR. DÁVIDNÉ B. HIDVÉGI JULIANNA (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Ángyán államtitkár úr feltette a kérdést, hogy hogyan lesz az 

agrártevékenység beemelve. Megmondom őszintén, hogy ez a legnagyobb dilemma még 

mindig, bár a képviselő úr által felvetett javaslattal is nagyon szorosan összefügg, mert 

kemény közös gondolkodásokat folytatunk, és nagyon kerülöm a csatákat, mert tényleg közös 

gondolkodásban erőlködünk szinte a társtárcákkal, hogy hogyan is lehetne ezeket a 

fogaskerekeket úgy összeilleszteni, hogy ne kelljen csökkenteni a bevételekkel a támogatási 

forrást, tehát hogy az okos lány meséjét képesek legyünk megcsinálni, hogy hoztunk is 

ajándékot, meg nem is, tehát hogy mezőgazdasági termelés is, meg nem is. Éppen ezért az 

áthidaló megoldás első lépésben a kezdőknél az a bizonyos hazai forrás, amivel el tudnak 

indulni. Lehet olyan, ahol nagyon konkrétan mezőgazdasági tevékenység van, amit nem 

lehetne az uniós finanszírozási szabályokkal kezelni, ezért később is lesz ezért hazai forrás, 

hogy azoknál az átfedéseknél, ahol nehézségbe ütközne a finanszírozás és a tevékenység 

időben egyben történő végzése, ott lehessen erre lehetőség. A kormányhatározat-tervezetben 

azonban feladat van megszabva ezzel kapcsolatban a vidékfejlesztési miniszternek is, a 

nemzetgazdasági miniszternek is, hogy keresse meg ennek a módját, a megoldását, ha kell, az 

EU-ig el kell menni annak érdekében, hogy ezek a finanszírozási nehézségek ne okozzák a 

szövetkezési szisztéma halálát, és hogy pályázatfinanszírozás lehessen, merthogy pontosan ez 

volt a legnagyobb probléma. Most a nagyon rövid válasz akkor az, hogy kezdetben ezzel a 

hazai forrással tudjuk kikorrigálni, amíg meg nem lesz ennek az a szabályozása és az a 

finanszírozási rendszere, amely már kezelni tudja az erősödő szociális szövetkezetek 

agrártevékenységét is.  

Most két kérdés megválaszolására átadom a szót Bereczkey Brúnó kollégámnak, aztán 

a harmadiknál visszaveszem.  

 

Dr. Bereczkey Brúnó Péter (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 

DR. BERECZKEY BRÚNÓ PÉTER (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Köszönöm. Én annyit szeretnék hozzátenni ahhoz, amit a kormány-főtanácsadó asszony 

elmondott, hogy most alapvetően arra volt mód és lehetőség - arra is nehezen egyébként -, 

hogy a hazai források szűkös keretei között megtaláljuk azt az induló tőkét úgymond, 

amellyel el tudnak indulni ezek a szövetkezetek. Több javaslat is van az asztalon, erről a 

kormány külön fog dönteni, tekintettel arra a kormányhatározatra, amely benne van az 

előterjesztésben. Ebből is látszik, hogy egy komplex, több lépcsőből álló anyagot igyekeztünk 

összetenni, amelyben van egy törvényjavaslat, amelyet most benyújtottunk, illetve ki vannak 

jelölve feladatok, és azt gondolom, hogy amit Ángyán képviselő úr felvetett, az gyakorlatilag 

egy olyan nagy és összetett feladat, amit a nemzeti fejlesztési miniszternek, a vidékfejlesztési 

miniszternek - természetesen a KIM részvétele és koordinációja mellett - kell megoldania.  

Itt térnék ki arra, amit a képviselő úr említett, hogy ez a kettő kontra öt év 

problematika hogyan alakul. Ez is egy olyan része az anyagnak, amellyel kapcsolatosan 

gondban voltunk, vagyunk, mert hiszen a cél nem lehet más, mint az, hogy a lehető 

legszélesebb körben biztosítsuk a támogatásokhoz való hozzáférést bármilyen jogcímű és 

bármilyen eredetű, forrású a támogatás, tehát uniós, nemzeti, unióson belül operatív program, 

talán az ESZÁ-ból is csinálunk valamit, talán az ESZÁ-ból is… (Harangozó Gábor: Atipikus 

foglalkoztatást lehet például.) Igen, ahogy mondja. Tehát keressük azokat a jogcímeket, 

amelyeket be tudunk csatornázni a rendszerbe. Az NFM gyakorlatilag azt a javaslatot tette, 

hogy a nonprofit jellegnek a törvényi kodifikálása nagymértékben kiszélesíti azt a horizontot, 
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amely a hozzáférést biztosítja. Azt látni kell, hogy a szövetkezet nonprofit jellege alapvetően 

törvényi szinten nehezen értelmezhető, hiszen nem egy gazdasági társaságról van szó, hanem 

egy szövetkezetről, tehát ez egy önálló, sui generis jogi forma, nem egy olyan nonprofit kft. 

vagy bármilyen más társasági alakzat, amely a társasági törvényben van. Úgy próbáltuk a 

nonprofit jelleget törvényileg kodifikálni, hogy előírtuk ezt a szabályt, hogy az 

alapszabályban elő kell írni a részjegyekre történő kifizetés tilalmát a bejegyzést követő 

második üzleti év végéig.  

Ezen túlmenően említi a koherenciaproblémát, hogy lehet, hogy van olyan támogatási 

jogcím - ha jól értem, erre utal - uniós szabályban előírva, ahol ez a két év kevés. Mi úgy 

érezzük - ismétlem, nyilván az NFM az első helyi felelőse ennek a feladatnak -, hogy ha 

megjelennek a pályázati kiírások, megjelennek ezek a jogcímek, akkor ott elő lehet ezt írni. 

Tehát az, hogy a törvényben két év van, úgy gondoljuk, nem jelent problémát, hogyha látja a 

szociális szövetkezet, hogy iksz, ipszilon jogcímre akkor pályázhatok, ha a fenntartási időszak 

végéig vagy bármilyen módon meghatározott ideig úgy módosítom az alapszabályomat, hogy 

nem teljesíthetek kifizetést a részjegyekre, így és így kell működnöm; akkor ott tudják 

úgymond ezeket a feltételeket biztosítani a támogatás érdekében, tehát támogatási oldalról 

meg tudnak felelni ezeknek a feltételeknek.  

Nem tudom, hogy válaszoltunk-e minden kérdésre, vagy mi merült még fel. 

 

Dr. Dávidné B. Hidvégi Julianna (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 

DR. DÁVIDNÉ B. HIDVÉGI JULIANNA (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Bocsánat, én még visszatérnék Patay képviselő úr felvetésére, és Harangozó 

képviselő úr is megerősítette, hogy talán ez az 500 fő túl sok induláskor. Mivel az Országos 

Roma Önkormányzat adta ezt a javaslatot, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy ez velük együtt 

egyeztetésre kerüljön. Tisztelettel kérjük is önöket, hogy ha gondolják, akár személyesen is 

vegyék fel velük a kapcsolatot, ezt mi is meg fogjuk tenni.  

A másik, hogy a közösségi alap megmarad-e, és hogy mi van akkor, ha nem 

közhasznú a szociális szövetkezet. Természetesen megmarad a közösségi alap, mert attól 

függetlenül, hogy adózás utáni jövedelmet nem fognak kapni kifizetésként maguk a tagok, a 

munkafeltételeik biztosításához, a munkafeltételeik fejlesztéséhez visszaforgatásra kerülhet ez 

az ott maradt összeg. Tehát cash-ben nem kapja meg minden tag akkor, amikor vége az üzleti 

évnek, hanem vissza lesz forgatva, hogy több munkahelyet tudjanak biztosítani, hogy még 

korszerűbb eszközök legyenek, hogy még több lekvárfőző üstöt lehessen venni - próbálok 

valami konkrét példát mondani a saját mezőgazdasági tapasztalataimból, mert azt tudok főzni, 

és ezért mertem ezt mondani, hogy hiteles legyek.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs további kérdés (Senki nem jelentkezik.), akkor 

elérkeztünk a szavazáshoz.  

Határozathozatal 

A törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról kell döntenünk. Kérdezem, 

hogy ki az, aki támogatja a benyújtott T/6320. számú törvénytervezet általános vitára való 

alkalmasságát. Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú igen a bizottságunk 

részéről. 

A bizottsági előadó kijelölése 

Kérdezem, hogy elfogadjuk-e, hogy Patay Vilmos legyen a bizottságunk többségi 

véleményének az előadója. Aki elfogadja ezt, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Igen, 

Patay Vilmost kérjük erre fel.  
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A 6. napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen a kormány jelen lévő képviselőinek, 

hogy segítették a munkánkat.  

 

DR. DÁVIDNÉ B. HIDVÉGI JULIANNA (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): (Hangosítás nélkül:) Nagyon köszönjük az egyhangú szavazást (Dr. 

Bereczkey Brúnó Péter: És a biztató szavakat.) és a biztató szavakat. (A napirendi pont 

tárgyalására érkezett vendégek elhagyják az üléstermet.) 

Egyebek 

A 7. napirendi pontra térünk rá, az egyebekre. Szeretném tájékoztatni a bizottság 

tagjait, hogy mivel most le tudtuk tárgyalni az előbbi törvénytervezetet, a jövő hétre nem 

tervezünk bizottsági ülést, nincs ránk osztott feladat - a jelenlegi információnk alapján, ezt 

mindig hozzáteszem. Várhatóan március 26-a, hétfő lesz a következő ülésezési napunk a most 

látott ütemezés szerint.  

Az egyebekben szeretném megemlíteni, hogy a Hungarikum Szövetség jelen lévő 

vezetői, tagjai köszönetüket szeretnék kifejezni a bizottságunknak, hiszen több olyan 

módosító indítvány elfogadásra került, amelyet a szövetség is támogatott - köszönjük 

egyébként segítő munkájukat.  

Kérdezem, hogy az egyebekben van-e hozzászóló. (Jelzésre:) Varga Gézának adok 

szót. 

 

VARGA GÉZA (Jobbik): Szabó Rebeka képviselőtársunktól kaptunk egy 

előterjesztési javaslatot, hogy azt vegye napirendjére a bizottság. Ennek mi lesz a sorsa, vagy 

mi a terv? 

 

ELNÖK: Keressük az alkalmat. A kiértesítést én megtettem, de tudni kell, hogy a 

szocialista frakció, mivel a Mezőgazdasági bizottság Ellenőrző albizottságát szocialista 

képviselőtársunk vezeti, jövő hétre, március 21-ére, szerdára kérte, hogy az Ellenőrző 

albizottság ülésén akkor még részletesebben meg tudják tárgyalni ezt a kérdéskört, ahova 

meghívták Sebestyén Róbertet és Szabó Csabát. Kizárólagosan ez az egy napirendi pont 

lenne: tájékoztató az állami földbérletekkel kapcsolatos pályázatok értékeléséről. Erről 

értesítést fognak kapni a bizottság tagjai, kérem szépen, hogy vegyenek részt ezen az 

albizottsági ülésen. (Varga Géza: De akkor a főbizottság elé ez nem kerül?) Miután az 

albizottság ezt megtárgyalja, egyelőre nem tervezem, miután ott teljes részletességgel, mind 

formális, mind informális módon meg lehet vitatni a kérdést. (Közbeszólások: Megkaptuk a 

meghívót.) Akkor erről tudnak is a bizottság tagjai.  

Van-e az egyebekben további kérdés? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor az 

egyebek napirendi pontot is bezárom. Az ülést berekesztem. 

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 29 perc)  

  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


