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Napirendi javaslat  
 

1. A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység 

végzéséről szóló törvényjavaslat (T/7768. szám)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

 

2. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/7655. 

szám)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  

 

3. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke   
Horváth István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Ángyán József (Fidesz)  
Balogh József (Fidesz)  
Farkas Sándor (Fidesz)  
Győrffy Balázs (Fidesz)  
Hanó Miklós (Fidesz)  
Obreczán Ferenc (Fidesz)  
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz)  
Patay Vilmos (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz)  
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP)  
Magyar Zoltán (Jobbik)  
Z. Kárpát Dániel (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Farkas Sándor (Fidesz) megérkezéséig Balogh Józsefnek (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz) Obreczán Ferencnek (Fidesz)  
Tiffán Zsolt (Fidesz) Patay Vilmosnak (Fidesz)  
Varga Géza (Jobbik) Magyar Zoltánnak (Jobbik)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Bognár Lajos helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
Németh Antal főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium) 
Nyilas Ilona Hajnalka osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Horváth Csaba főtitkár (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa)   
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 5 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő tisztviselőket, 
köszöntöm a nyílt ülésünket figyelemmel kísérő vendégeket, és köszöntöm az egyes napirendi 
pontokhoz érkezett kormányzati képviselőket. A napirendtervezetet, az újabb verzióját 
kiküldtük, amelyben már csak két tárgyalandó napirendi pont és az egyebek szerepel. 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendtervezethez. (Senki nem jelentkezik.) 
Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, aki elfogadja a napirendtervezetet? Aki igen, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Egyhangú, ezek szerint fogunk haladni.  

A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állator vosi szolgáltatói 
tevékenység végzéséről szóló T/7768. számú törvényjavaslat  

Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Először az Állatorvosi Kamaráról szóló törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó 
módosító javaslatokat fogjuk megvitatni, három darab ilyen indítvány van előttünk. 
Köszöntöm a helyettes államtitkár urat és a főosztályvezető urat.  

Az első indítvánnyal kezdjük, amely Kiss Sándor javaslata. A tárca képviselőjét 
kérdezem az indítványról, kérem, hogy nyilatkozzanak.  

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

bizottság tagjait. Nem támogatjuk a módosító indítványt.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Három, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A következő indítvány is Kiss Sándor képviselőtársunk javaslata. Mi a tárca 

álláspontja? 
 
DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Három, kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A harmadik indítvány is Kiss Sándor javaslata. Mi a tárca álláspontja?  
 
DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Három, ez kisebbség, egyharmadot sem 
kapott. 

Úgy látom, nincs olyan indítvány, amelyről még tárgyalnunk kellene. Az előterjesztők 
is úgy látják, hogy nincs további indítvány, amelyről tárgyalnunk kellene? (Dr. Bognár Lajos 
nemet int.) Akkor az első napirendi pontot lezárjuk, köszönöm szépen a jelenlétet.  
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Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú 
törvényjavaslat 

A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása 

Rátérünk a második napirendi pontra, amely a 2013. évi központi költségvetéshez 
benyújtott módosító indítványok megvitatását jelenti. Köszöntöm a tárca képviselőit. Nekünk 
itt előadónak Nyilas Ilona Hajnalka, Schvart Szabina és Kubicza Enikő neve került 
feltüntetésre. Kérem, hogy akik megszólalnak, mutatkozzanak be, legyenek szívesek. 
Szokásunknak megfelelően a bizottsági titkárság kigyűjtötte a tárgykörünkbe tartozó, a 
Mezőgazdasági bizottság tárgykörébe tartozó módosító indítványok jegyzékét, ezt egy külön 
lapon mindenki megkapta. A tárca képviselőinek is rendelkezésre áll ez a külön legyűjtés? 
(Nyilas Ilona Hajnalka bólint.) Igen, köszönöm szépen. 

Ezek szerint a 160. sorszámú módosító indítvánnyal kezdünk, amely Tilki Attila 
javaslata, és amely kapcsolódik a 167., a 190. és a 225. számú indítványhoz. A tárca 
álláspontját kérdezem.  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Elnök Úr! Nyilas Ilona Hajnalka, a Nemzetgazdasági Minisztérium közszolgáltatási 
közüzemi költségvetési főosztályának az osztályvezetője vagyok. Előzetesen szeretném 
jelezni, hogy mivel a 2013-as költségvetési törvényjavaslathoz beérkezett módosító 
javaslatokat a kormány még nem tudta tárgyalni, így tárcaálláspontot tudunk képviselni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
 
NYILAS ILONA HAJNALKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): És akkor a 160. 

ajánlási ponthoz igen a véleményünk, tehát támogatjuk. Ez a módosító javaslat a BM és a 
vízügy közötti vízügyi igazgatási átrendezés utolsó lépcsőfoka, mivel 2012. január 1-jétől 
átalakult a szervezetrendszer, és ez az az utolsó mozzanat, amelyben a létszámkérdéseket 
rendezni szükséges.  

 
ELNÖK: Ez érdekes, mert eddig mindig az volt, hogy mivel a BM-hez átkerültek 

feladatok, ezért innen elvittek pénzt, mármint a vidékfejlesztési tárcától, most viszont itt 
valami pluszpénzeket látok… (Horváth István: A 167-est nézd meg, ahhoz kapcsolódik!)  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Hogyha megnézik a 

módosító javaslat indoklását, akkor látható az, hogy egyrészt a Vidékfejlesztési Minisztérium 
igazgatásától a Belügyminisztérium igazgatásának 29 státusz helyett 23 fő került átadásra, 
ennek a rendezése történik meg, másrészről pedig a Nemzeti Környezetügyi Intézet és a 
vízügyi igazgatások közötti átrendezés kapcsán van egy hasonló típusú dolog, és a kettő pont 
ellentétes hatású.  

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

Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú.  
A 161. indítvány következik, amely kapcsolódik a 192-eshez, Magyar Zoltán 

javaslata. Mi a tárca álláspontja?  
 
NYILAS ILONA HAJNALKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Három, kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
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A 162. indítvány következik, amely kapcsolódik a 197-eshez, szintén Magyar Zoltán 
javaslata. Mi a tárca álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Három, kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 163. indítvány következik, amely szintén Magyar Zoltán javaslata, és amely 

kapcsolódik a 191. indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  
 
NYILAS ILONA HAJNALKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Három, kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 164. indítvány következik, amely szintén Magyar Zoltán javaslata, amely 

kapcsolódik a 193. indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  
 
NYILAS ILONA HAJNALKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Négy, kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 164. indítvány egy láb nélküli javaslatnak tűnik. Mi a tárca álláspontja?  
 
NYILAS ILONA HAJNALKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk, és 

szeretném megerősíteni az elnök úr felvetését, hogy ez egy láb nélküli, hiánynövelő tétel 
lenne. 

 
ELNÖK: Ezeket régen nem szűrte ki valamilyen jogi főosztály, megjegyezve, hogy 

költségvetési hiányra törekvő megoldásokat nem fogadunk be? Vagy már nem így van ez? 
Elnézést, csak kérdezem.  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A képviselő urak 

benyújthatnak módosító indítványokat akár láb nélkül is, viszont támogatni biztosan nem 
fogjuk tudni javasolni az ilyen típusúakat, mert a hiánycél tartását veszélyeztetné.  

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

az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 166. indítvány Szabó Rebeka javaslata, amely összefügg az 545. indítvánnyal. Mi a 

tárca álláspontja?  
 
NYILAS ILONA HAJNALKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Négy, kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 168. indítvány Szabó Rebeka javaslata, összefügg a 276. indítvánnyal. Mi a tárca 

álláspontja?  
 
NYILAS ILONA HAJNALKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 
az, aki támogatja? (Szavazás.) Három, kisebbség, egyharmadot sem kapott.  

A 169. pont Jávor Benedek indítványa, amely összefügg az 546. indítvánnyal. Mi a 
tárca álláspontja?  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Három, kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 170. indítvány Jávor Benedek javaslata, amely összefügg a 275. indítvánnyal. Mi a 

tárca álláspontja?  
 
NYILAS ILONA HAJNALKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Három, kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 171. indítvány szintén láb nélkülinek néz ki, ez Z. Kárpát Dániel javaslata. Mi a 

tárca álláspontja?  
 
NYILAS ILONA HAJNALKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 171-est nem 

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

az, aki támogatja? (Szavazás.) Három, kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 172. indítvány következik, amely összefügg a 201. indítvánnyal, Bödecs Barna és 

képviselőtársa indítványa. Mi a tárca álláspontja?  
 
NYILAS ILONA HAJNALKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az indítványtevőtől szívesen megkérdezném, hogy mi az a „nemzeti 

kétéltűvédelmi program”. Ez nem egy harci jármű (Derültség.), hanem valami élőlény, 
gondolom. (Magyar Zoltán jelzésére:) Igen! 

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Csak röviden. Érdemes elolvasni az indoklást, akit 

érdekel, ott részletesen kifejtjük, hogy mekkora probléma van ezen a területen, és hogy 
mennyire jó technikai megoldások vannak már a világban erre is. Arra tettünk egy kísérletet, 
hogy hátha a kormány ezt a három problémás kétéltű-átvonulási helyet… (Farkas Sándor: 
Békákról van szó?) Békákról, gőtékről és szalamandrákról van szó, igen. Tízezer számra 
vannak agyontaposva minden évben azon a három forgalmas részen, és ezt próbáltuk meg 
orvosolni. Ennyi. (Farkas Sándor: A gyakorlatban van megoldás rá.) Van, csak pénzt nem 
kapnak rá. (Farkas Sándor: De az pénzkidobás is!) Nem, ezek most már bevált, működő 
technológiák. (Farkas Sándor: Látom mindig.) Azok nem ilyenek, ezek tényleg bevált 
technológiák.  

 
ELNÖK: Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Három, 

kisebbség egyharmadot sem kapott.  
A 173. indítvány Szabó Rebeka és képviselőtársa javaslata, amely összefügg a 272. 

indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja?  
 
NYILAS ILONA HAJNALKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Senki, egyharmadot sem kapott.  
A 174. indítvány Jávor Benedek javaslata, amely kapcsolódik a 274. indítványhoz. Mi 

a tárca álláspontja?  
 
NYILAS ILONA HAJNALKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott.  
A 175. indítvány Szávay István javaslata, amely kapcsolódik a 283. indítványhoz. Mi 

a tárca álláspontja?  
 
NYILAS ILONA HAJNALKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Négy, kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 176. indítvány Z. Kárpát javaslata, amely újfent egy láb nélküli indítványnak tűnik. 

Mi a tárca álláspontja?  
 
NYILAS ILONA HAJNALKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Három, kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 177. indítvány Szabó Rebeka javaslata, amely kapcsolódik az 544. javaslathoz. Mi a 

tárca álláspontja?  
 
NYILAS ILONA HAJNALKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Négy, kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 178. indítvány Szabó Rebeka javaslata, amely összefügg az 542. indítvánnyal. Mi a 

tárca álláspontja?  
 
NYILAS ILONA HAJNALKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Itt lenne egy kérdésem. Mikor próbálják esetlegesen elemezni, hogy az idei 

évi osztatlan közös tulajdonú földek szétírásához az idei költségvetésben a keret milyen 
arányban lesz felhasználva, és ahhoz képest a ’13-as költségvetésbe mit kellene beállítani? 
Mert itt képviselőtársunk egy nagyobb méretű összeget javasolna ide, az osztatlan közös 
szétírására. Tehát szándékoznak-e valamikor erre nézve egy elemzést végezni? Mert ez most 
egy folyó program, és bennünket azért érdekelne, hogy az idei évi érdeklődés kimerítik-e az 
idei évi keretet, és ahhoz képest jövőre hova kellene ezt beállítani.  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Annyi tájékoztatást tudok adni a bizottságnak, hogy jelenleg folyamatban van, tehát 
a törvény alapján 2012. június 1-jéig lehetett igényelni - ha jól emlékszem, bocsánat - az 
osztatlanföld-kimérést. Jelenleg ennek a végrehajtási szabályainak a megalkotása folyamatban 
van. Jelenleg zajlik a közigazgatási egyeztetése az osztatlan fejezeti kezelésű előirányzat 
felhasználási szabályairól szóló kormányrendeletnek, illetve ehhez kapcsolódóan konkrétan a 
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részarányföld-kiadásoknak az eljárásrendjéről szóló kormányrendelet. Ezek az előterjesztések 
tényleg közigazgatási egyeztetésen vannak, jeleztük is, hogy a VM részéről 
mindenféleképpen igényt tartunk arra, hogy mérjék fel pontosan, és jelezzék már az 
előterjesztésben, ezen kormányrendeletek előterjesztésében, hogy mekkora forrásszükséglettel 
kell számolni, és utána, ha azt megvizsgáltuk, annak függvényében fog megtörténni a 
forrásbiztosítás a költségvetés teherbíró képessége figyelembevételével. 

 
ELNÖK: Értem. Ez esetlegesen a költségvetési törvény őszi, második fordulós 

tárgyalásánál is szóba jöhet már, vagy pedig lehet, hogy csak egy 2013. évben történő 
módosításban gondolkodnak. Csak kérdezem.  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Erről egyelőre nem 

rendelkezem információval. Köszönöm. (Magyar Zoltán: Szavazzuk meg!) 
 
ELNÖK: A VM részéről van esetleg valakinek további információja erről, hogy mikor 

szándékoznak ezt pontosítani?  
 
NÉMETH ANTAL (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelettel köszöntöm a 

bizottságot. Én Németh Antal vagyok a költségvetési főosztály főosztályvezető-helyettese 
vagyok, Klenczner Gergely távollétében én érkeztem. Igazából én is csatlakoznék az előttem 
szólóhoz, hogy a költségvetési törvényben foglaltak alapján idén a fejezeti kezelésű 
előirányzat felhasználásának szabályairól külön kormányrendeletet kell készíteni, ez, úgy 
tudom, a végső stádiumában van. Én azt gondolom, hogy szeptember hónapban erre már 
pontos nagyságrendet fogunk tudni mondani. Én azt tudom most megígérni, hogy egyeztetek 
a szakmai főosztállyal, és akkor tájékoztatni fogjuk a bizottságot.  

 
ELNÖK: Rendben, köszönjük szépen. Most akkor a 178. indítvány szavazására 

térjünk vissza! Kérdez, ki az, aki támogatja az indítványt. Aki igen, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Hat, ez kisebbség, de egyharmadot kapott a jelenlévő képviselők létszámához 
viszonyítva.  

A 179. indítvány következik, amely Magyar Zoltán javaslata, amely kapcsolódik a 
199. indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Négy, kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 180. indítvány Szávay István javaslata, az indítvány kapcsolódik egyébként a 129. 

javaslathoz. A tárca álláspontját kérdezem.  
  
NYILAS ILONA HAJNALKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Itt szintén lenne egy kérdésem, mert úgy emlékszem, a következő indítvány 

is arról szól, úgy van, Szabó Rebeka indítványa, már a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 
forrásainak a kérdésköréről. Az előterjesztő biztosítva látja-e a Hegyközségek Nemzeti 
Tanácsa működését a beterjesztett forrással. Azért is kérdezem ezt, mert most zárjuk le azt a 
szőlő-, borgazdaságról szóló törvényt, amelyben újabb állami feladatot testálunk vissza a 
hegyközségekre, és minden szakmai fórumon jeleztük, hogy az újabb feladat jogos, és el is 
bírja a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, úgy értem, hogy szakmailag felkészült ennek az 
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feladatnak az elvégzésére, az azonban kritikus, hogy a pluszfeladatok mellett az idei évihez 
viszonyítva is csökkentjük a jövő évi költségvetését.  

 
NÉMETH ANTAL (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ehhez annyit szeretnék 

hozzáfűzni, hogy mi is úgy látjuk, hogy ezek a források nem elegendőek a kibővült 
feladatokat figyelembe véve, úgyhogy bár még az NGM-mel nem lett egyeztetve, de 
kapcsolódó módosító indítványként tervezünk benyújtani 88,7 millió forint 
támogatásnövelésre egy javaslatot, és ez a tegnapi napon megküldésre került. Ennek a 
póttámogatásnak a biztosításával lehetne ezeket a többletfeladatokat finanszírozni.  

 
ELNÖK: Értem, tehát 250 millió forintra próbáljuk kiegészíteni.  
 
NÉMETH ANTAL (Vidékfejlesztési Minisztérium): A 161,3-hoz még 88,7 milliót, 

igen.  
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Horváth István kért szót. 
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Igazából azt szeretném megkérdezni, hogy tavaly 

mennyi volt ez az összeg… 
 
ELNÖK: Mármint az idén.  
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): …, mármint az idén, igen. 
 
NÉMETH ANTAL (Vidékfejlesztési Minisztérium): Egy másodperc! 
 
ELNÖK: Szerintem Horváth Csaba rögtön mondja ezt. 
 
HORVÁTH CSABA (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): 179,2 millió. 
 
NÉMETH ANTAL (Fidesz): 179,2 volt, és ez úgy alakult ki, hogy volt egy 

10 százalékos zárolás, ami a bázisba épült, és úgy jött ki a 161,3 millió.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen.  
Visszatérünk a 180. indítványra. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja ezt az 

indítványt. Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Négy igen szavazattal ez kisebbség, 
egyharmadot sem kapott. 

A 181. indítvány következik, amely Szabó Rebeka ugyanebben a tárgyban tett 
javaslata, kapcsolódik az 547-eshez. Mi a tárca álláspontja?  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Négy, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 182. indítvány Z. Kárpát Dániel javaslata, egy lábatlan indítvány… (Derültség.) A 

tárca álláspontját kérdezem. 
 
NYILAS ILONA HAJNALKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 
Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Három, kisebbség, egyharmadot sem 
kapott. 

A 183. indítvány ugyancsak Z. Kárpát Dániel javaslata. Mi a tárca álláspontja?  
 
NYILAS ILONA HAJNALKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Szinte már védjegyévé válik képviselőtársunknak a láb nélküli indítvány, de 

mondjuk úgy, hogy ötletfelvetésnek mindenképpen jó. (Z. Kárpát Dániel: Kapcsolódó 
módosítóval támogatható!) Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 
Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Három, kisebbség, egyharmadot sem 
kapott.  

A 184. indítvány következik, amely kapcsolódik a 251-eshez, Harrach Péter 
képviselőtársunk javaslata. A tárca álláspontját kérdezem. 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 184. ajánlási 

pontban szereplő módosító javaslatot a tárcánk támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Harrach Péter tavaly is 

ügyesen juttatott életmentő forrásokat a kisvasutak működtetésére, emlékszem rá. (Derültség.) 
Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, szavazunk róla. Ki az, 
aki támogatja? (Szavazás.) Ez egyhangú.  

A 185. indítvány Magyar Zoltán javaslata, amely kapcsolódik a 194-eshez. Mi a tárca 
álláspontja?  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Három, kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 186. indítvány Szabó Rebeka indítványa, amely kapcsolódik a 271. javaslathoz. Mi 

a tárca álláspontja?  
 
NYILAS ILONA HAJNALKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy, kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 187. indítvány Szabó Rebeka javaslata, amely kapcsolódik a 270. indítványhoz. Mi 

a tárca álláspontja? 
 
NYILAS ILONA HAJNALKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Három, kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
Rátérnénk a Nemzeti Földalappal kapcsolatosan megjelent indítványokra.  
Az 553. sorszámú indítvánnyal kezdünk, amely Hegedűs Lorántné javaslata. …Húha, 

ezt nem is értem. Megkérdezem a tárca képviseletét az 553. indítványról. (Horváth István: Azt 
mondja, hogy ne legyen értékesítés!) 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. A 

módosító javaslat arra irányul, hogy semmilyen típusú termőföld-értékesítés ne történjen, 
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azonban a Nemzeti Földalapnál erre a célra lett tervezve összeg, méghozzá annak érdekében, 
hogy megfelelő minőségű és méretű földek álljanak rendelkezésre az állam tulajdonában. 
Leginkább tehát az az összeg, ami termőföld-értékesítésből befolyna, portfóliótisztítás 
jogcímen folyna be, és az osztatlan közösök rendezéséhez, illetve különböző, az optimális 
méret elérése érdekében termőföldcserékre fordítódna vagy folyna be ez az összeg. 

 
ELNÖK: Így van, ezzel magam is egyetértenék, és szerintem a bizottságban is sokan, 

hiszen köztudott volt, hogy azt szorgalmaztuk - és ezt az érintett gazdák nagyon várják -, hogy 
a 10 hektár alatti olyan állami termőföldeket, amelyek szoros kapcsolatban már csak 
magángazdasági földekkel vannak, azokat minél hamarabb értékesítsük, mert az 1-2-3-5 
hektáros, szigetterületen működő állami földdel az állam semmit nem tud kezdeni, a 
szomszéd gazda meg már azt lesi, hogy ugyan mikor tudná már egyszer birtokegyesítéssel azt 
megszerezni. Ez természetesen csak a kis területű és foltszerűen elhelyezkedő, elszigetelt 
állami termőföldekre lenne igaz.  

Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki 
támogatja az indítványt? (Szavazás.) Egy, kisebbség, egyharmadot sem kapott. 

Az 554. indítvány következik, Magyar Zoltán indítványa, amely kapcsolódik a 149. 
javaslathoz. Mi a tárca álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Megadom a szót Magyar Zoltánnak.  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Érdeklődnék, hogy 

készült-e esetleg arra valami tanulmány, vagy gondolkodtak-e azon, hogy a most előirányzott 
összeg a Nemzeti Földalapnak elegendő lesz-e arra, hogy a birtokpolitikai irányelveket 
érvényesítse - én úgy gondolom, hogy rendkívül kevés az erre szánt összeg -, illetve hogyha 
csak az eredeti mennyiségű pénz marad, akkor hogyan tervezik azt, hogy az állam 
megfelelően képviselje ezeket az érdekeket? És hogy fogunk így felkészülni a moratórium 
lejártát megelőző időszakra, tehát mégis hogy fogunk tudni így megfelelően védekezni a 
mindannyiunk által ismert problémák ellen?  

 
ELNÖK: Megadom a szót válaszra.  
 
NYILAS ILONA HAJNALKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, 

képviselő úr. A Nemzeti Földalapnak a termőföldvásárlás kapcsán azt a tájékoztatást 
szeretnénk adni, hogy mi is egyetértünk azzal, hogy fontos a 2014. április 30-án lejáró 
földmoratóriumra való felkészülés, ennek érdekében minden szükséges intézkedést meg kell 
tenni, tehát a megfelelő birtokpolitikai koncepciónak, a különböző stratégiáknak megfelelően 
kell végrehajtani a földvásárlásokat. Amit itt szeretnék hangsúlyozni, az az, hogy mi nem a 
célt kifogásoljuk, hanem azon a módon, ahogy a képviselő úr módosító javaslata 
megvalósítaná ezt a forrásbiztosítást termőföldvásárlás céljaira, nem tartjuk támogathatónak, 
mivel a rendkívüli kormányzati intézkedésekből, abból a tartalék-előirányzatból venne el, 
amely rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat előre nem látható, nem 
valószínűsíthető, nem tervezhető kiadásokra, illetve strukturális átalakulásokra szolgálna. 
Ennek az összegét nem tudjuk csökkenteni, mivel az államháztartásról szóló törvény alapján a 
kiadási főösszeg 0,5 százalékának kell lennie, a benyújtott törvényjavaslatban ez a 
100 milliárdos összeg a kiadási főösszeg 0,6 százaléka, így ennek a csökkentése ebben a 
változatban nem indokolt.  
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Javaslom, hogy esetleg még a Vidékfejlesztési Minisztérium munkatársai, ha 
gondolják, szólhassanak hozzá a témakörhöz.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Magyar Zoltánnak adok szót.  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Ha jól értettem, akkor magával a céllal nincs 

probléma, csak a láb azon részével van, ahonnan el szeretném venni ezt az összeget. Nem 
hiszem, hogy ez probléma, mert 2010-ben, amikor a ’11. évi költségvetést tárgyaltuk, 
ugyanilyen javaslatnál nekem csak alá kellett írnom egy formanyomtatványt, amellyel 
visszavontam a költségvetési módosítóm egyik lábát, és el lett fogadva. Tehát hogyha maga a 
cél megfelelő, én nagyon szívesen lemondok arról, hogy onnan vegyük el ezt az összeget.  

 
ELNÖK: Várjunk, azért az egy kicsit bonyolultabb eljárás volt. (Derültség.) Lehet, 

hogy a képviselő úrnál úgy csapódott le, hogy csak alá kellett írni, de ott volt egy elég komoly 
háttérszámítás, hogy az ellenzék által támogatható indítványok közül közel 1-1 milliárd 
forinttal, úgy emlékszem, az LMP és a Jobbik indítványai közül melyek azok, amelyek 
irányvonalával valóban egyetértenénk, a forrásmegjelölésével azonban nem, és ezért volt az 
az ön által úgy aposztrofált dolog, hogy csak alá kellett írnia. De ott történtek némi 
számítások a pénzügyminisztérium bevonásával, hogy a helyes forrás felfedésre kerüljön, és 
utána legyen a mégis helyes célként megfogalmazott támogatási sor egyensúlyba hozva. 
Tehát azért nem olyan egyszerű még egyelőre a dolog. Természetesen mi is tudnánk ilyeneket 
termőföld-vásárlási szándékra a magyar termőföld védelme érdekében szándékként mondani, 
ezt rendszerint csak a forrásoldal akadályozza meg.  

Látom, a képviselő úr nem adja fel a variációkat, mert a következő módosító 
indítványban egy újabb variációs lehetőséget ad. Most azonban még maradjunk az 554. 
indítványnál! Kérdezem, hogy van-e további kérdés, észrevétel. (Senki nem jelentkezik.) 
Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az 554. indítványt. (Szavazás.) Három, kisebbség, 
egyharmadot sem kapott. 

Az 555-ös szintén Magyar Zoltán indítványa, szintén ugyanerről a területről szól egy 
másik forráslábbal, egy nem különösebben érzékeny dolgot, csak a Terrorelhárítási Központ 
forrását próbálja valamelyest csökkenteni. Mi a tárca álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs - meg 

is értem, a Terrorelhárítási Központtal nem húzunk ujjat -, akkor szavazunk róla. Ki az, aki 
támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Három, kisebbség, 
egyharmadot sem kapott. 

Az énáltalam vezényelt legyűjtésben nem látok olyan indítványt, amelyről a 
bizottságunknak döntenie kellene. Van-e olyan indítvány az ajánlástervezetben, amelyről 
képviselőtársaim bármelyike külön szavazást kér? (Senki nem jelentkezik.) Nincs ilyen.  

Akkor most még van egy javaslatom, miszerint szeretném kezdeményezni bizottsági 
módosító indítványok benyújtását. Képviselőtársaim négy ilyen benyújtani szándékozott 
indítványtervezetet találnak az asztalukon. A sorrendiséget úgy tudom csak elmondani majd, 
hogy idézem a módosítási szándék tartalmi részét. Nálam az első a Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezet részére további forrás átcsoportosítását javasolja az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma egyik lábának a terhére, 640 millió forintos ez a további átcsoportosítás, az 
NFA ismert leterheltségét szeretné csökkenteni humán erőforrás bevonásával. Kérdezem a 
tárca képviselőjét, hogy ismerik-e ezt az indítványt, van-e hozzá esetlegesen általunk 
megismerhető vélemény. 
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NYILAS ILONA HAJNALKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! A módosító javaslatot az ülés előtt kaptuk meg, jelezte a 
kollégájuk, hogy itt elérhetőek. Mivel erről a kormányzat semmilyen szinten nem értesült 
előzetesen, se tárcaálláspontot, se kormányálláspontot nem tudunk e tekintetben ismertetni, 
különös tekintettel arra, hogy a bizottságnak most tulajdonképpen arról kell döntést hoznia, 
hogy ezeket a bizottsági módosító javaslatokat benyújtsa-e, és ezzel kapcsolatban nem 
kívánunk állást foglalni.  

 
ELNÖK: Értem. Ezt mind a négy indítványra így értelmezzem? 
 
NYILAS ILONA HAJNALKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Mind a négyre.  
 
ELNÖK: Rendben van, így fogjuk tárgyalni. A bizottságot kérdezem, hogy az 

ismertetett módosító indítvány kapcsán, amely az NFA részére 640 millió forintot juttatna 
működési keretre, van-e kérdés, észrevétel. (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! 
Ki az, aki egyetért azzal, hogy benyújtsa bizottságunk ezt az indítványt? Aki igen, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú.  

A következő indítványban a tanyás térségeknek további támogatást javasolnánk. 
Közismerten ez az egyik legsikeresebb program, az 1 milliárdos, az idei másfél milliárdos és a 
jövő évi 1,4 milliárdos tervezett összeghez képest további 500 millió forinttal majdnem 
2 milliárd forintos összegre emelné ez az indítvány a tanyaprogramban felhasználható 
pénzkeretet. Kérdés, észrevétel van-e a bizottsági tagok részéről? (Senki nem jelentkezik.) 
Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja, hogy benyújtsuk ezt az indítványt? (Szavazás.) 
Egyhangú, bizottságunk ezt is benyújtja.  

A következő indítvány a VM fejezetén belül a Nemzeti Környezetügyi Intézet részére 
további forrás átcsoportosítását javasolja, amely a várhatóan megszűnő Vituki kötelező 
feladatainak átvétele utáni feladatelvégzéshez szükségeltetik - röviden így foglalnám össze. 
Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki 
támogatja, hogy benyújtsuk ezt az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Egyhangú.  

Az utolsó indítvány már egy kisebb összegű javaslat, képviselőtársaink is nyújtottak 
be ehhez, ugyanerre a sorra vonatkozó indítványt: a Vidékfejlesztési Minisztérium keretén 
belül a határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatására szolgálna egy 50 millió 
forintos növekmény. Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Kérdezem, ki 
az, aki egyetért azzal, hogy bizottságunk benyújtsa ezt a módosító indítványt. Aki igen, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez is egyhangú.  

Bizottságunk mind a négy módosító indítvány kapcsán úgy döntött, hogy benyújtja.  
Én nem látok több olyan indítványt, amelyet a bizottságunknak tárgyalnia kellene, 

ezért a napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen a tárcák képviselőinek a jelenlétet. 

Egyebek 

Az egyebekre térünk rá. Rendkívül mozgékony időpontok lesznek, amelyeket egyelőre 
nem tudunk rögzíteni. Biztosan kell üléseznünk, bízunk benne, hogy a keddi napig lezárólag 
meg tudjuk ezt tenni. Pénteken ülésnap van, ez még módosíthatja a jövő heti ülésünk 
időpontját. Elvileg, ha jól tudom, a mostani tervek szerint hétfőn és pénteken lenne parlamenti 
ülésnap, kedden nem… (Közbeszólások: Hétfő és csütörtök!) Bocsánat, hétfőn és csütörtökön, 
köszönöm, tehát hétfőn is csütörtökön lenne ülésnap. Könnyen lehet, hogy ebből egy keddi 
ülés lesz, majd meglátjuk a kényszert, mert csütörtökre meg elő kell készíteni a miáltalunk is 
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megszavazott módosításokat és egyebeket, de ezt hétfőn tudjuk csak majd megmondani, 
esetleg a pénteki zárás, illetve a Házbizottság döntése után tudunk pontos értesítést küldeni.  

Az egyebekben van-e még valaki másnak valami?  
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Most csütörtökön lesz bizottsági ülés, nem?  
 
ELNÖK: Csütörtökön lesz, én a jövő hétről beszéltem. Csütörtökön természetesen egy 

elég fontos témát tárgyalunk, a legfontosabb információkat most kaphatjuk meg majd a közös 
agrárpolitika 2014 utáni támogatási koncepciójáról, a magyar álláspontról és egyáltalán a 
technológiáról, hogy milyen feltételek alapján lesz jogosult egyáltalán valaki arra, hogy 
támogatási igényt nyújtson be, és annak hányféle feltételrendszere van. Czerván György és V. 
Németh Zsolt államtitkár urak ismertetik a két nagy tengelyhez kapcsolódó, most már ismert 
feltételrendszert és a magyar álláspontot, mert a vita nincs lezárva. A vitát év végéig kell 
lezárni az Európai Parlament együttes döntésével, azzal közösen. Tehát csütörtökön 10 órakor 
várom természetesen képviselőtársaimat.  

Van-e valakinek még valami az egyebekben? (Jelzésre:) Igen, Ódor Ferenc! 
 
DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): (Hangosítás nélkül:) Elnök úr, elnézést azért, amit 

mondok, és nyugodtan lehet azt a választ adni, hogy egyébként a képviselőnek az a dolga, 
hogy eljárjon a bizottsági ülésekre, de elég sűrű hajtatott nevelésben részesülünk mostanában 
(Derültség.), és ennek megfelelően a csütörtöki napon… Nem az én tisztem, csak próbáltam 
valakit megkérni, hogy helyettesítsen, és nem nagyon találok a kollégák között helyettesítőt… 

 
ELNÖK: Ez egyre inkább így van. (Horváth István dr. Ódor Ferencnek: Majd én 

helyettesítelek!)  
 
DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): (Hangosítás nélkül:) Tartok tőle, hogy szolid lesz a 

jelenlét, a téma pedig ennél sokkal fontosabb. Én tudom, hogy lehet az a válasz, hogy a 
képviselőnek ez a dolga, hogy eljöjjön, de most itt jövünk hétfőn, jövünk kedden, jövünk 
pénteken, jövünk minden nap, szóval, bocsánatot kérek, nem azt mondom, hogy szervezze át 
az elnök úr ezt a dolgot, csak kellemetlen dolgokat lehet megélni, ha eljönnek az államtitkár 
urak, és szűk körben hallgatjuk meg őket - kávéból nem kell sokat főzni aznapra, mert 
annyian leszünk, én attól tartok. Bocsánat, hogy ezt felvetem! Lehet, hogy azt mondjuk, hogy 
jó, majd meglátjuk csütörtökön, hátha megszólal a lelkiismeretünk, és elhoz bennünket ide, de 
elég sok kötött programú ember van, aki nem azért nem jön, mert egyébként nem szeret itt 
lenni, hanem mert már más dolgot szervezett.  

 
ELNÖK: Értem én ezt. A múlt héten jeleztük, hogy háromnapos lesz az ülés, ennél 

hamarabb nem tudtuk jelezni. Tény, hogy két államtitkárral kellett egyeztetnünk e tekintetben, 
hogy mind a kettőjüknek jó legyen az időpont, és ez így csütörtökre esett. Nem akarok 
megjegyzéseket tenni, de könnyen lehet, hogy más időpont is ugyanilyen kifogások tárgyát 
képezte volna. Nem tudjuk elhalasztani, és egyelőre másik időpontot sem tudunk adni, mert 
olyan szakaszban van a tárgyalás, amiről nekünk információt kell szereznünk, illetve a nyári 
szünet előtt - amennyiben szünetnek lehet majd nevezni ezt a pár hetet - mindenféleképpen 
szerettük volna a tájékoztatást kötelező jelleggel megkapni. Győri Enikő államtitkár asszony 
ismertette a teljes uniós fejlesztési pénzektől kezdve a tárgyalások állását, és jeleztük mi is, de 
ő maga is, hogy ezen belül nem szeretne kitérni a vidékfejlesztési és a direkt támogatások 
helyzetére, mert az egy minket jobban érdeklő szakterület. Akkor rögtön elkezdődött az 
egyeztetés, és ezt az időpontot tudtuk kitűzni, nem látva még, hogy milyen sűrűségű lesz a 
munka, de mindenféleképpen még a nyári rendkívüli ülésszakon szerettem volna ezt a 
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tájékoztatást megkapni. Ilyen terhelt ez az utolsó két hét, ezt tudom erre sajnos mondani. 
Fontos információkat fogunk kapni. Ma délelőtt volt egy konferencia nagyban hasonló 
kérdéskörökkel. (Közbeszólások.) A téma olyan fontosságú, hogy két héttel ez előtt az 
Európai Unió tagországainak mezőgazdasági bizottsági elnökeit direkt emiatt hívták össze, 
Koppenhágában voltunk, ahol ott volt Ciprus, a soron következő elnök képviselője, aki 
jelezte, hogy lehet, hogy két alkalommal is megszólítanak bennünket a témakör tárgyalásával 
az őszi ülésszakban - minden ott fog eldőlni. Nekünk tehát információt kell kapnunk, azokat 
tovább kell adnunk a gazdálkodóknak, illetve stratégiai álláspontra kell a kormány szereplőit 
felkérni.  

Ennek fényében tudomásul veszem, hogy van, akinek rögzített és halaszthatatlan 
programja van - ketten már jelezték ezt, többen egyelőre még nem -, de számítok a részvételre 
a téma fontossága miatt.  

Ha nincs további kérdés (Senki nem jelentkezik.), az egyebeket is lezárom, az ülést 
pedig berekesztem. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 47 perc)  

  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


