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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 36 perc)  

Elnöki bevezető  

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. A napirendről 
fogunk először szavazni. A napirendtervezetet írásban kiküldtük, ahhoz előterjesztőként egy 
módosító javaslatom van: vegyük le az 1. napirendi pontot, nem szerepel a parlamenti ülés 
napirendjén sem. Van-e további kérdés, észrevétel a napirendjavaslathoz? (Senki nem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor először az általam előterjesztett módosításról szavazunk. 
Ki az, aki egyetért azzal, hogy levegyük a napirendről az 1. napirendi pontot? Aki igen, az 
kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez egyhangú, bizottságunk ezt levette a napirendről. 
Ezek után kérdezem, hogy az így módosított napirendtervezetet elfogadja-e a bizottság. Aki 
igen, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Egyhangú. Ezek szerint fogunk haladni.  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: 
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi 
CXXVI. törvény módosításáról szóló T/10685. számú törvényjavaslat 

Az első napirendi pontunk: döntés képviselői önálló indítványról, annak tárgysorozatba-
vételéről és az általános vitára való alkalmasságáról, mégpedig a Magyar Agrár-, 
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítási javaslatát fogjuk 
megtárgyalni a T/10685. számon. Előterjesztőként két képviselőtársunkat is köszönthetjük. L. 
Simon László úr lesz a vezető előadó? (L. Simon László: Igen.) Mert akkor megadom a szót, és 
egymás között megosztjátok, hogy ki melyik részét mondja. Az előterjesztőnek adok szót.  

 

L. Simon László (Fidesz) szóbeli kiegészítése 

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat! Azért jöttünk ketten, mert este, a plenáris 
ülésen Varga Gábor képviselőtársam fogja az előterjesztőket képviselni, a bizottsági ülésen 
viszont én szeretnék néhány gondolatot fűzni az előterjesztéshez.  

Köszönöm szépen, hogy a bizottság ilyen gyorsan felvette a napirendi pontjai közé az 
előterjesztést, annak is örülök, hogy Győrffy elnök úr is jelen van, és reményeim szerint a 
kamara részéről is támogatni fogja ezt az előterjesztést.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A kamarai törvény vitájakor a belső 
egyeztetések során már több képviselőtársam is kifejtette azt a véleményét, hogy más 
hivatásrendi kamarákhoz, illetve más gazdasági kamarákhoz hasonlóan a megyei pozíciónak a 
betöltése és az esetlegesen országos elnöki vagy alelnöki pozíció ne legyen összeférhetetlen. 
Egyedülálló helyzet ez jelen pillanatban, hogy az agrárkamara esetében ez összeférhetetlen. 
Az akkori belső egyeztetéseknél úgy látta jónak a többség, hogy ezt az összeférhetetlenségi 
szabályt hagyjuk benn a jogszabályban.  

Az az igazság, hogy most abba a helyzetbe kerültünk, hogy éppen a mi megyénkben 
egy kiváló szakembert, azzal együtt, hogy a megyei agrárkamara elnöke lett, az országos 
kamarában alelnökké választottak. Mielőtt képviselőtársaim azt gondolnák, hogy itt egy egy 
személyre szabott törvényjavaslatról van szó, bár, hozzá kell tennem, hogy bennünket, Fejér 
megyei képviselőket hihetetlenül sok gazda keresett meg, és nagyon komoly termelői és 
szakmai csoportok fogalmazták meg a véleményüket, hogy a mi kamarai elnökünket ne 
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veszítsük el, ennek a jele az, ha képviselőtársaim megnézik az előterjesztést, hogy valamennyi 
Fejér megyei kormánypárti képviselő aláírta, valamennyi, még a városi képviselők is 
előterjesztőként jegyzik ezt a javaslatot, tehát ez az egyértelmű szakmai, szakpolitikai összefogás 
húzódik meg ennek a javaslatnak a hátterében. De mindezeken túl, hogy most ez egy konkrét 
javaslat vagy konkrét személyhez is köthető, mondjuk ki őszintén, hogy ez egy generális 
szabályként is fontos változás, amelyet reményeink szerint a bizottság tagjai, képviselőtársaink 
és az Országgyűlés is támogatni fog.  

Abban is reménykedünk, hogy ezt ellenzéki képviselőtársaink is támogatni fogják, 
hiszen egy olyan szabályról, egy olyan változásról van szó, amely – még egyszer mondom – 
rendszerszinten kezeli azt a problémát, amelynek az első jeleit láthatjuk most Fejér megyében. 
S minthogy a hozzánk forduló gazdák közül nagyon sokan… (Gőgös Zoltán: A támogató 
aláírásokat kérjük mellékelni!) Hogyha megtisztelnének képviselőtársaim meg a vendégek 
azzal, hogy végighallgatnak, és nem kiabálnak közbe, az nagyon jó lenne. Tudom, hogy ez 
nagyon nehéz, mert én is vezetek bizottsági ülést, és éppen az előbb ugyanezt elszenvedtem 
bizottsági elnökként, de nagyon jó lenne, tehát, ha megengedik, végigmondom, nem leszek 
már hosszú. Éppen azt akartam mondani, hogy olyan gazdákkal beszéltem erről a kérdésről az 
elmúlt napokban, akik nem elsősorban a mi politikai támogatóink közé tartoznak; ez azt jelzi, 
hogy Fejér megyében munkabéke van – hogy ezt a kifejezést használjam –, és hogy egy olyan 
kamarai vezető van a megyei agrárkamara élén, akinek a személyét nagyon sokan, nagyon sok 
irányból elfogadják. De, még egyszer mondom, ezen túlmutatóan, hogy egy jogos termelői és 
választói igényt próbáltunk itt a megyei képviselők részéről együttesen megjeleníteni, 
rendszerszinten is egy helyes irányú változás lenne ezen törvényjavaslat elfogadásával.  

Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A bizottsági tagoknak adok lehetőséget… (Gőgös Zoltán: A 

kormány?) Ezért jó, hogy van alelnökünk, mert jelzi, hogy nem lenne baj, ha meghallgatnánk 
a kormány képviseletét is. Éppen ezért, mivel jeleztem, hogy nemcsak tárgysorozatba-vételről, 
hanem általános vitáról is dönteni fogunk, már a kormány állásfoglalását is ki kell kérni. 
Simon Attila helyettes államtitkár úrnak adok szót.  

 

Dr. Simon Attila István (Vidékfejlesztési Minisztérium) véleménynyilvánítása 

DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm a szót. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az előterjesztő képviselő úr nagyon sok érvet felhozott, 
ezeket a kormány akceptálja, tehát támogatni fogjuk az általános vitára való alkalmasságot. 
Valóban nagyon szigorúan szabályoztuk le az új kamarai törvény összeférhetetlenségi részét, 
én is azt gondolom, semmilyen kivetnivaló nincsen abban, hogy választott tisztségek betöltése 
párhuzamosan, egymás mellett különböző szinten megtörténjen. Több olyan köztestület van – 
elég talán csak a Hegyközségek Nemzeti Tanácsára gondolni –, ahol ez egyébként 
hasonlóképpen történik, ugyanakkor fennmarad az a fajta összeférhetetlenség, amely azonban 
az operatív és a szakmai irányítást tiltaná, mármint azoknak az irányítási jogkörét, hiszen a 
főigazgatói tisztség továbbra is összeférhetetlen lesz választott tisztség egyidejű betöltésével. 
Úgyhogy a kormány részéről támogatjuk az általános vitára való alkalmasságot.  

 
ELNÖK: Igen. Akkor most érkeztünk el oda, hogy a bizottság tagjainak adok szót. 

(Jelzésre:) Az alelnök úrnak adok először szót. Gőgös Zoltán! 
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Kérdések, hozzászólások 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Igen, teljesen biztos vagyok abban, hogy most, hogy végre 
ki lehetett menni a földre, a gazdálkodók közül mindenkinek a Fejér megyei kamarai elnök 
sorsa a legfontosabb. Jobb lett volna azt a néhány ezer támogató aláírást behozni – mondom ezt 
az előterjesztőnek –, ha már tényleg van ilyen, mármint hogy oldjuk meg ezt az óriási problémát.  

Én továbbra is azt gondolom, amiről mindenki beszél, mióta megjelent ez a törvény, 
hogy ez újra egy egy emberre szabott törvénymódosítás. Lehet, hogy van amögött érv, amit 
elmondtak az előterjesztők, én nem vitatom, de azért az nem érv, hogy neki a megyei elnökségről 
kellene lemondania, én úgy gondolom, a másikról is le lehet, nem lenne muszáj a megyei 
elnökségről lemondania, ha ilyen szabályt hoztunk annak idején nyilván alapos megfontolás 
után. De miután módosítottunk mi már kamarai törvényt a barlangokról szóló törvény 
végszavazásánál is, engem nem lep meg az, hogy most ezt gyorsan megpróbálja lerendezni a 
kormánytöbbség, mindenesetre nem támogatjuk, mert ha a jövő héten megint kiderül valami, 
akkor megint behozzuk. Működjön ez a törvény úgy, ahogy annak idején a többség 
megszavazta – nyilván mi nem is szavaztuk meg, ezért nem is igazán értjük, miért mennek 
ebbe itt bele. Én azt nem tudom elképzelni, hogy ne lehessen olyan helyzet, hogy mondjuk az 
országos elnökség a megyékre vonatkozó konkrét döntési bármit előhoz, és akkor azt majd a 
megyei elnöknek kell végrehajtania, azt a döntést, amit saját maga szavaz meg. Én tehát azért 
abban nem vagyok biztos, hogy nem volt átgondolt az első változata ennek a törvénynek, hogy 
miért ne lehessen, és itt nemcsak a főigazgatóról van szó, mert az egyértelmű, hogy nyilván az 
operatív ember ne legyen, de énszerintem egyszerű a dolog: ha ennyire szeretik a megyében, 
meg ennyire kiváló szakember – nem vitatjuk, nem is foglalkozunk ezzel a részével –, akkor 
mondjon le a másikról, ez a lényeg, és akkor nem kell a parlamentben ezt a mutatványt 
eljátszani. Nyilván nem támogatjuk a módosítást.  

 
ELNÖK: Ezt érzékeltük a hozzászólásból. (Derültség. – Jelzésre:) Győrffy Balázsnak 

adok szót. 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen a lehetőséget. Alelnök úr, az egy 

dolog, hogy nem szavazták meg a törvényt, de ahogy hallom, nem is ismerik. A megyei elnök 
nem hajt végre, azért vannak a megyei igazgatók, tehát óriási tévedés, amikor ezeket a 
kritikákat megfogalmazza. (Gőgös Zoltán közbeszól.) Egyébként bennünket is kerestek Fejér 
megyében többen is, ugyanis az érintett személy valóban egy elég integratív személyiség, egy, 
nemcsak a kis gazdaságok, hanem a nagyüzemek részéről is elismert személyről van szó, ilyen 
értelemben tehát valóban egy kiváló döntés volt annak idején a helyiek részéről, hogy őt elnökké 
választották. Az, hogy az országos küldöttgyűlés szakmailag őt alkalmasnak találta arra, hogy 
országos alelnök is legyen a mezőgazdaság vonatkozásában, az pedig valóban csak 
alátámasztja azt, hogy helyi szinten is egy jó döntés született, és azt hiszem, egyébként az az 
életszerű, hogy ilyen esetben nem az országos alelnöki tisztségről szoktak lemondani, hanem a 
megyei elnöki tisztségről, amennyiben egyáltalán ilyen felmerül. Ez egyébként jól tükrözte, 
alelnök úr, az önök kormányzásának, munkájának a minőségét is, hogy ha hoztak egy döntést, 
és a társadalom részéről érkezett egy olyan igény, hogy azon változtatni kellene, és nem a 
megfelelő döntés született, akkor, azt hiszem, kellő bölcsességgel kell ilyen esetben a tagok 
részére biztosítani a véleményformálás lehetőségét, nekünk pedig, úgy érzem, kötelességünk 
meghallgatni azt, amit a helyi többség mond. Ezért tehát én is támogatom ezt az előterjesztést. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Józsa Istvánnak adok szót! 
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DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én szeretnék visszautalni 
általában az összeférhetetlenség kérdéskörére, hogy miért van szükség az összeférhetetlenség 
kimondására. Azért, hogy egy-egy területen választott tisztségviselő ne tudjon túlzott befolyást 
gyakorolni egy más, magasabb testület munkájában, ne tudja eluralni jelen esetben talán a 
Fejér megyeiek érdekében országos alelnökként annak a testületnek a munkáját. Az 
összeférhetetlenségnek mindig elvi alapja van tehát: hogy az azonos képviselet elve 
érvényesülni tudjon – ez, ez a rész, ez az egy helyesen került be az agrárkamarai törvénybe, az 
összes többi más egyébként is részrehajló. Nagyon nehezen védhető tehát egy 
törvénymódosítás azzal, hogy most, így utólag kiderült, hogy milyen kiváló jó kádert 
választottak meg a Fejér megyei agrárkamara elnökének, és hogy ezt a kiváló jó embert utána 
bizalommal tüntették ki az országos választáson is, és az országos agrárkamara alelnöke lett.  

Én úgy gondolom, hogy ezzel a tisztességgel élni kell, az országos alelnöki választás 
egy magasabb elismerést jelent, magasabb képviseletet jelent, és el kell döntenie a Fejér 
megyei elnöknek, hogy komolyan vette-e ezt a jelölést az összeférhetetlenségi szabály 
ismeretében, mert amikor megválasztották, akkor érvényben volt ez az összeférhetetlenségi 
szabály, és akkor annak megfelelően vállalta el, hogy országos alelnök lesz, hogy a Fejér 
megyei elnöki tisztségről le fog mondani komoly emberként. Ahogy az előterjesztő mondta, hogy 
itt kellő bölcsességgel kell eljárni, én feltételezem az egyébként önök által kiválónak mondott, 
általam nem ismert személyről, hogy ezt ő mérlegelte és eldöntötte, ennek tudatában vállalta a 
jelölést az országos alelnöki tisztségre, amit, mint mondtam, magas elismerésként el is nyert. 
Most tehát nem az a helyes eljárás, hogy a törvényt utánamódosítják ennek az esetnek, hanem 
hogy az eredeti játékszabályoknak megfelelően történt jelölés és választás szerint járnak el.  

Ilyen alapon teljesen bizonytalanná tehetik bármilyen jogszabálynak az érvényességét, 
azt a hatást, amit Magyarországgal szemben egyébként is megfogalmaznak, hogy 
Magyarországon jogbizonytalanság van, mert ilyen és ilyen konkrét személyi esetek nyomán 
módosítanak törvényt, csoportérdekek nyomán módosítanak törvényt, ez tovább erősíti az 
ország jogbizonytalanságát, úgyhogy nem állja meg az a helyét, amit az előterjesztők mondanak, 
hogy ott mindenki aláírta; persze, a Fejér megyeieknek ez az érdeke, az ország 
jogbiztonságának meg az az érdeke, hogy ha a választás idején van egy szabály, akkor a 
későbbiekben is annak megfelelően járjanak el.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha egy kicsit elvonatkoztatunk ettől a konkrét esettől, 

nyugodtan mondhatom – és lehet, hogy ebben többségi véleményt is el tudnánk érni, hogyha 
elvonatkoztatnánk a jelenlegi konkrét esettől –, hogy egy országos szervezettel is rendelkező, 
egyesületi forma alapján működő szervezetnél miért nem lehetséges az, hogy a megyei vezető 
egyben képviselje az országos csúcsszervben a megyét. Általánosságban mondom, hogy én 
ezt helyes irányvonalnak tartanám, és szerintem nagyon kevés olyan országos lefedettséggel 
rendelkező, az egyesületi jog, törvény alapján létező szervezet van – vagy lehet, hogy nincs is –, 
amelynél ne ez a logika érvényesülne. Egyébként ezt egészen a párttörvény szintjére 
lebonthatjuk, ami szintén az egyesületi törvény alapján működik. Általánosságban úgy 
gondoljuk, hogy akit egy megyei vezetőnek megválasztottak, azt valószínűleg azért választották 
meg oda, mert egy komoly respekttel, képviselettel rendelkezik, és nem baj, hogyha ezt a 
respektet, ezt a képviseletet a megyéjéből megjeleníti az országos szervben is. Az más dolog, 
hogy itt egy konkrét helyzethez lehet ezt kötni, és talán ez teszi egy kissé kellemetlenebbé a 
törvénymódosítást, de az elvi szándéka ez.  

Józsa István képviselőtársam mondta, hogy csoportérdekek nyomán törvényt 
módosítunk, igen, nyugodtan mondhatom, hogy igen, azoknak az egy csoportba tartozó 
megyei elnököknek az érdekében, akik a 19 megyét és Budapestet képviselik, hogy ő ne 
maradjanak ki törvényi tiltás miatt az országos vezetésből. Véleményem szerint ez teljesen 
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logikus, és valóban csoportérdeket képvisel, a megyei elnökök csoportjainak az érdekét, ha 
már ilyen jogi frázisokhoz nyúlunk vissza.  

(Jelzésre:) Varga Gézát láttam még a jelentkezők között. Szót adok.  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm. A Jobbik azért van könnyű helyzetben a 

véleménye megalkotásánál, mert mi alapvetően ellenezzük a funkcióhalmozást, a 
pozícióhalmozást, és ennek a számos indoka mellett most az előttem szólóktól, főleg az 
ellenzéki oldalról nagyon sok minden elhangzott. Itt Fejér megye javára az erőfelborulás az, 
ami a legfőbb indok lehet. Az, hogy egy megyét a megyei igazgató irányít, akkor ezt tessék 
szíves arra a funkcióra, arra a tevékenységi körre értelmezni, amellyel az elnök van 
felruházva! Nyilván abban a vonatkozásban Fejér megye mindenképpen túlreprezentált lesz. 
Hogyha – nem tudom – egy rotáció lenne, hogy akkor a megyei elnökök rotációban részesei 
legyenek az országos elnökségnek, az elnök úr indoklása talán akkor állná meg a helyét, de 
így mindenképpen egy ilyen képviseleti felborulást eredményez ez.  

Az pedig, hogy számos gazda megkereste képviselőtársamat, valóban jó lett volna 
idehozni annak a számos gazdának az aláírását. Minket is számos gazda keresett meg azzal, 
hogy az egyet nem értéséről biztosítson bennünket. Ezt tehát mint érvet ide behozni… (L. Simon 
László: És arról van aláírás? – Derültség a kormánypártok soraiban.) Nem, azért mondom, 
hogy ezt ide mint érvet behozni…, jobb, hogyha ezt az érvelést kívül hagyjuk, és ezt 
képviselőtársunk, előterjesztő képviselőtársunk kezdte el.  

Mi sem tudjuk tehát támogatni ezt a javaslatot, ami előttem már elhangzott, azt nem 
akarom megismételni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Harangozó Gábornak adok szót.  
 
HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Azzal, amit az elnök úr 

elmondott, lehet egyetérteni vagy nem egyetérteni, de szerintem nem ez az elsődleges 
probléma, hanem az az elsődleges probléma, hogy először is egy konkrét személyi kérdést 
akarunk törvényváltoztatással megoldani, másodsorban pedig az, hogy ez akkor ismét – ha jól 
értem – egy visszamenő hatályú jogalkotás lesz, hiszen hogyha nem így lenne, akkor hiába 
változtatnánk meg ezt a törvényt, a konkrét személyre a változtatást követően is az eredeti 
jogállapot lenne érvényes, tehát nem maradhatna a két funkcióban egyszerre hivatalban. Ha 
nem így történik, tehát ha a törvényváltoztatást követően funkcióban maradhat mind a két 
helyen, akkor ez egy visszamenő hatályú jogalkotás ismét, és Józsa képviselőtársam már beszélt 
róla, hogy ez többek között miért problémás.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy tudom, az összeférhetetlenség feloldására egy 

időtartam áll általában rendelkezésre, tehát itt még bármi történhet addig. (Harangozó Gábor: 
Választási idő!) Nem látok több kérdezőt… (Jelzésre:) Elnézést, Jakab István, Jakab Istvánnak 
adok szót.  

 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr, csak nagyon röviden. Az, hogy 

egy megyét milyen szinten, milyen súllyal képviselnek, azt gondolom, nagyon fontos, de egy 
dolgot ne tévesszünk szem elől: hogy valamennyi megyei elnök tagja a Magyar Agrár-, 
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara elnökségének (Dr. Józsa István: Így van 
rendjén! – Gőgös Zoltán: Az rendben van!), tehát gyakorlatilag mint alelnök egyébként is a 
megyében él, egyébként is ugyanúgy képviseli az erejénél fogva azt a megyét. Itt tehát 
tulajdonképpen nem adódnak össze dolgok, mert ha megyei elnökként más képviselné, 
ugyanúgy az alelnökével, aki szintén a megyében él, ugyanúgy egyeztetne. Én azt gondolom, 
hogy ez nem csak Fejér megyei probléma, nem akarom visszahozni, volt erről elég vitánk a 
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törvény készítése kapcsán is. Gyakorlatilag a kamara működését súlyánál fogva is erősíti, ha 
nem zárunk ki olyan embereket egy-egy megye vezetéséből – és ez nemcsak Fejér megye 
esetében van így, lehet, hogy ez máshol is adódik –, és ugyanúgy azt gondolom, hogy az ügyet 
előre viszi, nem hátra. Köszönöm szépen. (Varga Géza: Nincs elég rátermett emberetek, 
Pista?!)  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Győrffy Balázs! 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen, hogy a második körben lehetőséget 

kapok. Elnézést, de a matematika egy elég kemény tudomány, és elég egzakt eredményeket 
szokott hozni. Ha egy elnökséget nézünk, amelynek tagja minden megyei elnök, illetve az 
alelnökök is, akkor vajon Fejér megye melyik esetben van túlreprezentálva: ha van egy 
alelnök, meg van még egy megyei elnök mellé, és adott esetben a megye két szavazattal bír, 
vagy adott esetben így, amikor csak eggyel fog rendelkezni. Itt tehát Fejér megye 
túlreprezentáltsága szerintem nehezen hozható ki ebből a történetből, ezt kérem végiggondolni. 
(Varga Géza közbeszól.) Képviselő úr, az, hogy a gazdálkodók nem petíciókat írnak nekünk, 
hanem mivel van olyan kapcsolatunk velük, felhívnak bennünket telefonon, tehát egy élő 
kapcsolattal bírunk a magyar vidék vonatkozásában… (Varga Géza: Mi is!) Ez ügyben nem 
kételkedek, képviselőtársam, de a legritkább esetben szoktak bizalommal fordulni vagy az 
egyes vezetőkhöz, akikhez bizalommal viszonyulnak, petíciókkal futkározni, tehát ez nem egy 
életszerű megfogalmazás, pláne nem egy ilyen gyors döntést igénylő helyzetben.  

Ugyanakkor – bár Harangozó képviselőtársamnak Font elnök úr már válaszolt – ezt elég 
érdekes lenne visszamenőleges jogalkotásnak minősíteni, hisz 30 nap áll rendelkezésre az 
összeférhetetlenség megszüntetésére… (Harangozó Gábor: Nem a jogszabály, hanem az 
összeférhetetlenség megszüntetésére! – Gőgös Zoltán: Hát persze! Amikor elindult, tudta!) 
Így van. Bocsánat, mivel nem kulisszatitok, hogy Zászlós Tibor egyébként hozta az általa 
aláírt lemondási dokumentumot, hogy lemond a megyei elnöki tisztségről, ugyanakkor 
érzékeltük a gazdálkodók részéről azt a kérést, hogy ez ne történjen meg, ezért én azt a választ 
adtam neki… (Harangozó Gábor: Induljon el újra!) …, ezért én azt a választ adtam neki, hogy ezt 
a levelet egyelőre tartsa magánál, mivel az ő munkájára a továbbiakban is számítanak. Ennyi 
talán kulisszatitokként elárulható volt. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Józsa István! 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Nem akarom túlragozni, de azért 

ez a hozzászólás nagyon árulkodó volt, ugyanis azt mutatja, hogy politikai támogatást kapott 
az egyébként korrektül eljáró, ön által nevesített Zászlós Tibor elnök úr, és az összes többi 
megyei elnök komolyan vette a választási szabályt, és nem indult alelnöknek, ő elindult, abban 
a tudatban, hogy lemond a megyei elnöki tisztségről, és politikai nyomásra önök abba az 
irányba vitték, hogy ne ezt tegye, merthogy megváltoztatják a törvényt. Ez színtiszta 
visszamenőleges hatályú jogalkotás, ami az önök szégyene. (Gőgös Zoltán: Így van!) 

 
ELNÖK: Jogelméleti vitát ne nyissunk, szeretném javasolni. Harangozó Gábornak 

még szót adok, kíváncsi vagyok, hogy fel tudnak-e vonultatni tartalmilag új elemet ehhez az 
egymondatos módosító indítványhoz.  

 
HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én elhiszem, hogy 

kellemetlen ez a téma. Az a baj ezzel még, hogy nem biztosítja a jogegyenlőséget sem, hiszen a 
többi megyei elnök annak tudatában nem is indult el, hogy ő esetleg nem akar lemondani a 
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helyéről… (Győrffy Balázs: Ez nem igaz. Ismerni kell a helyi viszonyokat! – Dr. Józsa István 
közbeszól.) Nem a viszonyok, hanem a törvények, a jogegyenlőségről beszélek. (Gőgös Zoltán: 
Egy mondat, elnök úr!) 

 
ELNÖK: Ellenzéki képviselőtársaink egymást inspirálva kérnek szót, úgy látom. Gőgös 

Zoltán! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Engem a Balázs inspirált inkább, hogy nem ismerjük a 

működést. Gondolom, az alelnökök, az országos alelnökök úgy kerültek kiválasztásra, vagy 
úgy lettek, hogy ők egy szakterület felelősei, tehát élelmiszeripar, mezőgazdaság. Most van egy 
kamarai megyei elnök, aki mellette meg egy kiemelt szakterületnek az országos felelőse. Ez 
sem egészséges történet. Ez még egy érv, hogy miért volt jó az a szabály, hogy 
összeférhetetlen, ugyanis a megyei szinten meg valamennyi ágazati szereplő képviseletét kell 
hogy ellássa, itt, az országos szinten pedig egy szakterületnek a képviseletét. Az eredeti 
szabály nagy valószínűséggel ezért lett így kitalálva, és ezért nem szerencsés, hogy ebbe most 
így belenyúlkálunk. Azt meg, hogy ez most nem visszamenőleges, ugye senki nem gondolja 
komolyan? Dehogynem! Amikor ő elindult ezért a funkcióért, akkor tudta, hogy nem maradhat 
megyei elnök, és ő ezt tudta is. Mások meg azért nem indultak el ezért a funkcióért, mert ők meg 
tudták, hogy ők megyei elnökök akarnak maradni. Innentől kezdve… Ha ez a szabály úgy lesz, 
hogy ez majd a következő választás után érvényes, akkor azt mondom, hogy fontoljuk meg, de 
most nem erről van szó, kedves barátaim.  

 
ELNÖK: No, azért szeretném azt tisztázni, hogy nem vagyok jogi végzettségű ember, 

de a 15 év parlamentben eltöltött idő után hogy mi az, hogy visszamenőleges hatályú egy 
törvényjavaslat, azt azért mindannyian tudjuk. (Dr. Józsa István: Menet közben változtatni a 
szabályokat!) Ez nem az, ez nem az… (Dr. Józsa István: De, menet közben!) …, tisztázzuk, ez 
előremutató szabályozás (Dr. Józsa István: Ugyan már!), ezt tisztázzuk! (Dr. Józsa István: Új 
választást kell tartani!) Ennek nincs visszamenőleges hatálya, nincsen. (Harangozó Gábor: Új 
választást kell tartani!) Nincs visszamenőleges hatálya. Az más dolog, hogy az agrárkamara a 
későbbiekben mit tesz, de ennek az általuk, képviselőtársaink által beterjesztett 
törvénymódosításnak nincs visszamenőleges hatálya. Így jogilag, bármennyire szeretnék ezt 
ráerőltetni, nem visszamenőleges hatályú (Dr. Józsa István: Ezt nem kell erőltetni.), bármilyen 
logika alapján próbálják is ezt felfejteni.  

További kérdezőt, jelentkezőt nem látok. Az előterjesztőknek adok szót.  
 

L. Simon László (Fidesz) válaszai, reflexiója 

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen, hogy a zárszóra lehetőséget kapok. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Én nagyon szomorú vagyok, hogy a személyeskedés 
irányába ment el a vita, és hogy ilyen hihetetlen… (Dr. Józsa István: Elvi alapon beszéltünk!) 
Józsa képviselő úr, annyira megtisztelne, hogyha meghallgatna! Tehát én… (Harangozó Gábor: 
Ki személyeskedett?!) Én meghallgattam önöket, valami egészen döbbenetes (Harangozó 
Gábor: Semmi személyeskedés nem volt!), hogy ilyen képviselői tapasztalattal, mint amilyen az 
önöké, egyszerűen a jogi műveltségük hihetetlenül alacsony. (Gőgös Zoltán: Akkor ki 
személyeskedik most?! – Dr. Józsa István: Ezt rosszul tetszik gondolni!) Tisztelt 
képviselőtársam, Harangozó képviselő úr itt jogegyenlőségről beszélt. (Gőgös Zoltán: Így van! – 
Harangozó Gábor: Igen.) Ne haragudjanak, önök országgyűlési képviselők, az országgyűlési 
képviselőséggel is egy sor funkció összeférhetetlen, mégis mondjuk hogyha olyan pozíciót 
töltöttek be, amely összeférhetetlen az országgyűlési képviselőséggel, az nem jelentette azt, 
hogy nem indulhattak el országgyűlési képviselőjelöltként, legfeljebb a megválasztásuk esetén 
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volt rá 30 napjuk, hogy az összeférhetetlenségről nyilatkozzanak, és az összeférhetetlenséget 
megszüntessék. Szó nincsen itt erről... (Dr. Józsa István: Tessék ezt csinálni!) Egy sor… (Varga 
Géza? Ezt kell csinálni!) De senki nem mondta, hogy… Bocsánat, tisztelt képviselőtársaim, ha jól 
nézem, itt nem Zászlós Tibor megyei agrárkamarai elnök ül előterjesztőként, nem Zászlós Tibor 
jelentkezett önöknél vagy nálunk, hogy ő szeretne továbbra is két funkciót betölteni, nem ő az, 
aki a törvény módosítását kéri – mi kérjük, országgyűlési képviselők, mi gondoljuk azt, hogy a 
helyi gazdák véleményét figyelembe véve ez egy helyes lépés (Dr. Józsa István: Ilyen nincs!), 
egy olyan lépés, amely rendszerszinten is helyes, nem csak az adott személyhez kötődően. (Dr. 
Józsa István: Ilyen nincs!) Azt gondoljuk, hogy abban az esetben – abban az esetben! –, ha a 
parlament ezt a törvényjavaslatot nem fogadja el a 30 napos határidőn belül, akkor Zászlós 
Tibornak meg kell szüntetnie az összeférhetetlenséget, ez ügyben a jelenlegi jogszabályoknak 
megfelelően kell eljárni. (Közbeszólások az ellenzéki képviselők soraiból.)  

Én nem látom a problémát. Tehát itt arról beszélni, hogy ez visszamenőleges hatályú 
javaslat, ez vicc. (Dr. Józsa István: Nem, ez tény!) Nem arról van szó, hogy meg fogjuk 
szüntetni az összeférhetetlenséget, a jelenleg… (Dr. Józsa István: Ez dokumentált tény! – Gőgös 
Zoltán: De!) Ez dokumentált tény, tisztelt képviselőtársaim, tessék már még egyszer 
végiggondolni! Ha azon a határidőn belül elfogadjuk ezt a szabályt, amennyi napon belül meg 
kell szüntetni az összeférhetetlenséget (Dr. Józsa István: Nem! Új választást kell tartani!), 
akkor nem lesz visszamenőleges hatályú, mert nem a jelöltségnek a feltétele az, hogy szüntesse 
meg az összeférhetetlenséget, hanem a pozíció betöltésének a feltétele. (Dr. Józsa István: Ez 
nem így van!) Dehogyisnem így van!  

 
ELNÖK: Kérem az előterjesztőt, egy pillanatra jegyezze meg, hogy hol tart, majd 

folytassa a gondolatait, de most ülésvezető elnökként arra kérem szépen az új színfoltot hozó 
Józsa képviselő urat, hogy ezt a bolháskutya-morgást, legyen szíves, szüntesse meg. Eddig ez 
nem volt itt a bizottságban. Ezt a… (Dr. Józsa István: Ha igazat mondanak, akkor nem lesz!) 
Ezt a megjegyzésemet és az új Házszabály szerinti első figyelmeztetésemet most megadom 
(Dr. Józsa István: Már vártam!), és ne tegye ezt! Nem lehet, hogy az előterjesztő felé 
folyamatosan, szómegadás nélkül kommenteket tesz. Kétszer kért szót, elmondta, hogy mi a 
véleménye – semmi újat nem mondott egyébként, ez volt az én magánmegjegyzésem, 
véleményem –, de megadtam a szót. Ebben a bizottságban soha nem volt szómegvonás, amióta 
én vezetem, azóta biztos, de az azelőtti 8 évben, az összesen 15 évben nem emlékszem olyanra, 
ezért is van az, hogy néha hosszabbak az üléseink minden más bizottságénál, de véleményt 
nem szoktunk egymásba fojtani. Ezért mindenki a lehetőség pillanatában legyen szíves a 
véleményét kifejteni, amikor szót kér, utána pedig… (Dr. Józsa István: Elnök úr, megsértett a 
bolhás kutyával, tiltakozom, megsértett!) …utána pedig a formális szabályok szerint kérjen szót, 
és járjon el! 

Visszaadom a szót az előterjesztőnek.  
 
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor szeretném 

befejezni röviden, és összefoglalni. Eleve úgy látom, hogy képviselőtársaim önmagukkal is 
vitatkoznak. Gőgös képviselő úr azt mondta, hogy mondjon le az országos alelnökségről, Józsa 
képviselő úr meg azt mondta, hogy mondjon le a megyeiről, mert az országos az… (Gőgös Zoltán: 
Az egyikről! – Dr. Józsa István: Valamelyikről!)  Képviselő úr, nagyon kérem, én tényleg nem 
mondom azt, hogy bolhás kutyaként beleszól, én csak azt kérem, hogy hallgasson már végig, 
én is végighallgattam. Tehát láthatólag nem tudnak ebben megegyezni, és hogy komoly 
emberként le kell mondani. Én ismerem a megyei kamarai elnök urat, ahogy sok más megyei 
vezetőt is, ő egy komoly ember, egy tisztességes szakember és a jogszabályokat betartó 
szakember. Abban az esetben, hogyha ezzel a lemondással élnie kell, ezzel a lemondással ő 
élni is fog.  
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Még egyszer mondom: szakadjunk el ettől az egy személyes példától, rendszerszinten is 
ez a megoldás. Önök, Gőgös képviselő úr is és Józsa képviselő úr is most remekül érveltek 
amellett, hogy ez miért nem jó megoldás, és hogy ez miért egy emberre igazított 
törvénymódosítás. Hogyha adott esetben fordítva csinálnánk, hogy szigorítanánk az 
összeférhetetlenségi szabályokat, akkor ugyanezzel a vehemenciával az ellen érvelnének, ezt 
nagyon jól ismerjük, és megtapasztaltuk önöktől. Nincs ennek semmi értelme.  

Az összes gazdasági típusú kamaránál a megyei vezető tagja lehet az országos 
vezetésnek, illetve lehet országos alelnök. Szerintem helyes az, hogy ezt a hibát kiküszöböljük 
a törvényből. Megjegyzem: Győrffy elnök úr elég frappánsan megválaszolta azt, hogy itt Fejér 
megye túlsúlya növekedne. Egyébként Fejér megye akkor is erősödne, hogyha lemondana a 
megyei kamarai elnökségről az országos alelnök, hiszen országos alelnökké választották, és 
nincsen minden megyének országos alelnöke. Nem így kell ezt nézni. Ráadásul az, amit Gőgös 
képviselő úr mondott, hogy egy ágazati részt is képvisel alelnökként, hiszen megvan az a 
területe minden országos alelnöknek, amelyet ő képvisel, és hogy akkor ez is egyfajta túlsúly… 
Kérem szépen, ebben az Országgyűlésben is vannak szakpolitikusok, akik egy-egy területet 
képviselnek, és mindeközben képviselik a saját választókörzetüket is, azokat is képviselni 
kell, akik nem szavaztak ránk, azokat is, akik ránk szavaztak. Nyilvánvalóan vannak olyan 
feladatok meg témák, amikor regionális szempontok érvényesülnek, mint például amikor mi 
itt Varga képviselő úrral mint Fejér megyei képviselők ülünk önök előtt, és a megyei identitás 
számunkra fontos, vannak olyan témák, ahol pedig országos kérdésekről vitatkozunk, és 
egyáltalán nem tudjuk érvényesíteni akár a döntéshozatalunk során sem, hogy bennünket 
melyik térségből, melyik választókerületből küldtek ide képviselőnek.  

Azt a szemünkre vetni, hogy csoportérdekek alapján módosítunk törvényt, magának a 
demokráciának a megkérdőjelezése. Teljesen természetesen vállaljuk azt, hogy mi képviseljük 
a gazdálkodókat, akik egy csoportja ennek a magyar társadalomnak. Igen, teljesen 
természetesen vállaljuk azt, hogy képviseljük azt a többségi véleményt, amely a megyénkben 
kialakult – ezért választottak meg bennünket, ez a dolgunk, ez a kötelességünk. Lehet, hogy ez 
önöknek problémát okoz, meg hogy önök ezt nem szokták művelni, mi igenis ezért vagyunk 
itt, és mi meghallottuk azoknak az embereknek a szavát, akik hozzánk fordultak.  

Még egy szót az összeférhetetlenségről. Győrffy Balázs országos kamarai elnök úr 
országgyűlési képviselő, helyes! Ez megadja az agrárium súlyát, hogy olyan vezetők vannak az 
agráriumban, akik a parlamentben is kellő súllyal tudják képviselni a magyar agrárgazdaságot, 
ez szerintem jó, és szerintem nagyon helyes az, hogy kiváló szakemberek az elnökségi 
tagságon túl az agrárkamarában egy-egy szakmai részérdeket is tudjanak képviselni.  

Én nem is értem, hogy mire utalt Józsa képviselő úr, hogy nem mondtam igazat azzal, 
hogy mindenki aláírta. (Dr. Józsa István: Nem ezt mondtam!) Én azt mondtam, hogy ezt a 
törvényjavaslatot a Fejér megyei kormánypárti képviselők jegyzik, én ezt mondtam (Dr. Józsa 
István: Azt mondtam, hogy érthető.), és nem állítottam olyat, hogy bárhonnan írásban petíciót 
vagy aláírásokat tartalmazó felhívást vagy kérelmet kaptunk volna a választópolgároktól, én 
ilyet nem állítottam, engem hazugságba Józsa képviselő úr nem tud belekergetni. Én azt 
állítottam, hogy ezt a törvényjavaslatot – kifejezve az összefogást, kifejezve az egységes 
megyei szándékot – valamennyi megyei országgyűlési képviselő aláírta. Egyébként megmondom 
őszintén Józsa képviselőtársamnak, az első, akit erről a kérdésről értesítettem, Horváth András 
szocialista képviselő úr, az önök frakciójának tagja volt, aki egyébként az MSZP megyei 
elnöke, tehát én a korrektség jegyében őt is tájékoztattam. Minthogy a többi ellenzéki pártnak 
nincsen a megyében képviselője, a Jobbik Fejér megyei képviselője már független képviselő, 
ezért a többi frakció felé ezt a tájékoztatást nem tettem meg. Úgyhogy még csak azt sem 
mondhatja képviselőtársam, hogy nem jártam el korrektül, és a szocialista megyei képviselőt, a 
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szocialista megyei elnököt erről a szándékunkról ne tájékoztattam volna; ő egyébként a 
tájékoztatás során semmilyen ellenvéleményt ezzel kapcsolatban nem fogalmazott meg.  

Úgyhogy én még egyszer tisztelettel arra kérem képviselőtársaimat, hogy mind a 
konkrét eset miatt, mind a szerintem szükséges, indokolható és az összes többi kamarához 
hasonlóan megalapozott rendszerszintű javaslatunkat szíveskedjenek szavazatukkal támogatni. 
Köszönöm szépen.  

 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről és az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Elérkeztünk a szavazáshoz. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a T/10685. számú, 

most tárgyalt indítványnak a tárgysorozatba-vételét támogatja. Aki igen, az kézfeltartással 
jelezze ezt! (Szavazás.) Ez 13 igen. Ki az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) 7 nem szavazat. 
13:7 arányban a bizottság támogatja a tárgysorozatba-vételt.  

Az általános vitára való alkalmasságról is döntünk most. Ki az, aki általános vitára 
alkalmasnak találja a javaslatot? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez szintén 
13 igen. Ki az, aki nemmel szavaz ez esetben? (Szavazás.) Szintén 7 nem szavazat. A 
bizottságunk általános vitára is alkalmasnak találta.  

A bizottsági előadó és a bizottság kisebbségi véleményét ismertető képviselő 
kijelölése 

Bizottságunk többségi véleménye előadójának Obreczán Ferencet javaslom. A 
kisebbség meg akar-e szólalni ebben az ügyben, és ki képviseli? (Varga Géza jelentkezik.) 
Varga Géza jelzi, hogy a kisebbség akar véleményt mondani. Egy személyben? (Gőgös 
Zoltán bólint.) Igen, Varga Géza a kisebbségi vélemény előadója. Obreczán Ferenc tehát a 
többségi, Varga Géza pedig a kisebbségi véleményt fogja elmondani bizottságunk nevében. 
Aki a két személyi előterjesztéssel egyetért, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez 
egyhangú.  

Az első napirendi pontot lezárom, köszönöm szépen az előterjesztőknek és a kormány 
képviseletének a jelenlétet. (L. Simon László: Köszönjük! Szervusztok!) 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: 
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 
törvény módosításáról szóló T/10680. számú törvényjavaslat 

A második napirendi pont következik: döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba-vételéről és annak általános vitára való alkalmasságáról. Horváth László és 
Potápi Árpád előterjesztő urak valamelyike itt van-e? (Nincsenek jelen.) Hűha! Így nehéz lesz, 
előterjesztő nélkül nehéz lesz tárgyalnunk. Kapott-e valaki jogosultságot az előterjesztésre? 
(Nincs jelzés.) Nem kapott. Akkor öt perc szünetet rendelek el, és megkérem a titkárságot, 
kérdezzük meg Horváth urat, meg kíván-e jelenni, mert eddig ez nem volt szokványos 
helyzet. Öt perc szünetet rendelek el.  

 
(Szünet: 12.17 – 12.21 óráig 

Elnök: Font Sándor) 
 

A napirendi pont napirendről való levétele  

ELNÖK: Kérem szépen a bizottsági tagokat, hogy foglaljanak helyet. Nem tudom 
megerősíteni azt a hírt, amit kaptam, mert nem tudom visszaigazolva megerősíteni, hogy az 
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előterjesztő nem kapott értesítést. Ilyen még nem fordult elő a bizottsági titkárság részéről, tehát 
attól tartok, hogy valami félreértés van. A meghívás biztosan kiment, hogy ki olvassa utána a 
meghívásokat, arra mi már nem tudunk garanciát adni. Ezért kénytelen vagyok újabb 
napirend-módosítási javaslatot tenni: vegyük le ezt a napirendről. Elég izgalmas kérdések 
merültek fel magával a beterjesztéssel kapcsolatosan több soron is, valószínű, hogy nem 
tudunk az előterjesztő helyett és az ő fejével gondolkodni néhány kérdésben, amelyet az ő 
előterjesztése vet fel. Ragaszkodnánk ahhoz, hogy az előterjesztő legyen itt a meghallgatáskor – 
ezért azt javaslom, hogy ezt a napirendi pontot ne tárgyaljuk most.  

Egyebek 

Ugyanakkor ezzel együtt rátérünk az egyebek napirendi pontra. Szeretném jelezni, 
hogy Győrffy Balázs régebb óta jelezte, hogy most hétvégén, pénteken a Pápai Hús százéves, 
egy elég komoly egész napos rendezvény kerül akkor lebonyolításra, és kérte, hogy 
amennyiben van időnk, energiánk, apparátusunk, a bizottságunk kihelyezett ülés keretében 
tisztelje meg a rendezvényt. Elvileg ennek az előkészületei megtörténtek, ugyanakkor a 
meghívó kiküldése még sajnos nem – itt sem a bizottságunk titkársága emiatt a felelős. Ez a 
meghívó azonban most másodperceken belül kiküldésre kerül. 

Szeretném kérni, hogy jelezzetek vissza, hogy mekkora igény lenne erre, ugyanis 
11 órakor a városházán tartanánk meg a bizottsági ülést, ahova Horváth István alelnök urat, 
képviselőtársunkat hívnánk meg, aki mint a sertésprogramért felelős miniszteri biztos egyáltalán 
tájékoztatna bennünket, hogy mire szól a megbízatása, mit tett eddig, hol tart, és milyen 
területeken szeretne további intézkedéseket tenni, a rendszert hogy szeretné összeállítani, ha 
már a Pápai Hús százéves évfordulójára emlékeznek a városban és a térségben egy nagy 
rendezvény kapcsán. Ez lenne tehát az egyedüli napirendi pontunk. Természetesen 13 óra 
30 perckor az ünnepélyes megnyitót Czerván György államtitkár úr tartja meg, és ott a 
rendezvény nyitó szakaszában vennénk részt, utána pedig természetesen a rendezvénynek, a 
programoknak a megnézése kerülne sorra, illetve a bizottság tagjainak a döntése, hogy mikor 
indulunk vissza. Ilyenkor busszal indulunk innen, az irodaháztól, és ide is hozza vissza a busz 
a képviselőket, akik erre igényt tartanak, mindenki más, aki úgy érzi, magánjárművel vagy 
busztól függetlenül maga is megérkezhet oda. Nekünk az lenne a fontos – jobb lett volna ezt a 
múlt héten lebonyolítani, de technikailag akadályba ütköztünk –, hogy ezt az információcserét, 
véleménycserét megejtsük, ezért kérjük, legyetek szívesek visszajelezni a titkárságra, nem 
lenne baj, hogyha ma, jelzi ezt nekem Katalin, mert ez szükséges az előkészítés, a gyorsírók 
lerendelése, mert azért vannak feltételei annak, hogy ott érdemileg bizottsági ülést tudjunk 
tartani.  

A programot tehát ismertettem, százéves a Pápai Hús, nagyon komoly rendezvény lesz 
megtartva, és előtte a bizottságunk egy szakterülettel kapcsolatban szakmai bizottsági ülést 
tartana. (Gőgös Zoltán: A megnyitó kapcsán az Agrárexpóról beszélsz, ugye?) Az 
Agrárexpóról, igen, igen. (Gőgös Zoltán: Az fél 2-kor lesz?) Igen, fél 2-kor, 13.30-kor lesz. 
Addigra befejeznénk, addigra megebédelnénk, vendéglátóink ezt jelezték, és utána mennénk a 
megnyitóra.  

(Jelzésre:) Győrffy Balázsnak adok szót. 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen az elnök úrnak a felvezetést. Valóban 

ezt kezdeményeztem. Az az igazság, hogy tavaly is megtörtént ez a kezdeményezés, csak 
akkor egy pénteki szavazási nap meggátolta a kihelyezett bizottsági ülés megtartását. Az idei 
évben pedig azért kezdeményeztem ezt már korábban is, ahogy az elnök úr erre utalt, mert 
valóban százéves a pápai húsfeldolgozás, és a 17. alkalommal megrendezésre kerülő pápai 
Agrárexpo keretén belül lesz egy kiállítás, ahhoz kapcsolódóan a környékbeli sertéstartás és -
feldolgozás vonatkozásában pedig egy szakmai nap. Horváth István alelnök úr, miniszteri 
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biztos úr egy fórum keretein belül is tájékoztatja a környékbelieket, az érdeklődőket a 
sertésprogramról és annak a végrehajtásáról, ugyanakkor hiánypótló jelleggel mezőgazdasági 
bizottsági ülésen is sort keríthetnénk erre, hogy első kézből értesüljünk arról, hogy a miniszteri 
biztos úr milyen keretek között és milyen irányvonalak mentén kívánja végezni a munkáját.  

Annyiban magamra vállalom a felelősséget, és ezért elnézést kérek mindenkitől, hogy a 
múlt héten szerettem volna ezt a meghívást bizottsági ülésen megtenni, azonban 
szülőfalumban, Nemesgörzsönyben, ahol polgármester is vagyok, átszakadt a Marcal gátja, 
mint ahogy erről néhányan, akik a televíziót követik, értesültek is. Elnézést kérek, talán vis 
maiornak elfogadják tisztelt képviselőtársaim, hogy ezt a múlt héten nem tudtam a bizottsági 
ülésen jelezni az önök irányába.  

Amennyiben idejük és lehetőségük engedi, nagyon megtisztelve érezném magamat, és a 
környékbeli gazdálkodók is, hogyha személyesen emelnék a rendezvény színvonalát azzal, 
hogy meglátogatják az eseményt, és egyben egy bizottsági ülésen tudunk erről a nagyon fontos 
dologról érdemben beszélgetni.  

Köszönöm, elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, tehát visszajelzést kérünk.  
Van-e az egyebekben másnak bejelentenivalója? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben 

nincs, akkor ezt lezárom.  
Az ülést berekesztem.  
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 31 perc)  
  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


