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Napirendi javaslat  
 

1. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/11456. szám)  

(Kapcsolódó módosító javaslat megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként) 

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

A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/12340. szám)  

(Font Sándor (Fidesz) képviselő önálló indítványa) 

3. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke és    
Gőgös Zoltán (MSZP), a bizottság alelnöke   
 
Farkas Sándor (Fidesz)  
Győrffy Balázs (Fidesz)  
Hanó Miklós (Fidesz)  
Obreczán Ferenc (Fidesz)  
Örvendi László (Fidesz)  
Patay Vilmos (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz)  
Dr. Tóth József (Fidesz)  
Tiffán Zsolt (Fidesz)  
Dr. Józsa István (MSZP)  
Magyar Zoltán (Jobbik)  
Suhajda Krisztián (Jobbik)  
Varga Géza (Jobbik)  
Balogh József (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Horváth István (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz)  
Győrffy Balázs (Fidesz) megérkezéséig Farkas Sándornak (Fidesz)  
Hanó Miklós (Fidesz) megérkezéséig Balogh Józsefnek (független)  
Jakab István (Fidesz) Obreczán Ferencnek (Fidesz)  
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP) Patay Vilmosnak (Fidesz)  
Tiffán Zsolt (Fidesz) 12 óra 30 perctől dr. Tóth Józsefnek (Fidesz)  
Harangozó Gábor (MSZP) Gőgös Zoltánnak (MSZP)  
 
 

Meghívottak részéről   
 

Hozzászólók  
Ripka János földügyi főfelügyelő (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
Dr. Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési 
Minisztérium)  
 

Megjelentek 
Dr. Papp Bálint főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
Nagy Albertné dr. Kuthy Kinga jogszabály-előkészítő (Vidékfejlesztési 
Minisztérium)  
Sztanev Bertalan szakreferens (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
Horváth Csaba főtitkár (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa)  
Bihari Gergely osztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 09 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, és köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését. 

A napirend elfogadása 

A napirendtervezetet a mai napi módosítással a bizottság tagjai megkapták. Szeretném 
jelezni, hogy a 2. napirendi pont, amely napközben került javaslatomra a tárgyalandó témák 
közé, a hegyközségekről szóló módosítás, egy másik újabb, javított számon fog majd 
bekerülni. Ezt egyébként fogom kérni, hogy amikor ez a rendszerben iktatásra kerül - ez 
másodpercek kérdése -, akkor itt kiosztásra is kerüljön majd a már végleges változat az eddig, 
a parlament rendszerén olvashatóhoz képest. Így ezzel a kiegészítéssel kérdezem, hogy kinek 
van kérdése, véleménye a napirendi pontokról. (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor a 
napirendi pontokról fogunk szavazni. Ki az, aki elfogadja a napirendi ponti javaslatot? Aki 
igen, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú, tehát ezek szerint fogunk haladni. 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11456. szám) (Kapcsolódó módosító javaslat megvitatása) (Első 
helyen kijelölt bizottságként)  

Első napirendi pontunk a termőföld védelméről szóló törvénytervezethez beérkezett 
kapcsolódó módosító javaslat megvitatása, valamint szándékunkban van - előkészítés alapján 
-, hogy bizottságunk is nyújt be kapcsolódó módosító indítványt, ez kiosztásra is került. A 
kormány képviseletében Ripka Jánost köszönthetem? (Ripka János: Igen.) Köszönöm szépen.  

Kapcsolódó módosító javaslat megvitatása 

A kiegészítő ajánlástervezet szerint fogunk haladni. Itt egyetlenegy indítványt látunk, 
Szili Katalin és Ivády Gábor képviselőtársaink nyújtották be. A kormány álláspontját 
kérdezem erről. 

 
RIPKA JÁNOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! A kormány nem 

támogatja a kapcsolódó módosító indítványt. 
 
ELNÖK: Igen. Kérdés, észrevétel van-e a bizottsági tagok részéről? (Senki nem 

jelentkezik.) Nincs. Akkor szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ez 3 igen, 
kisebbség. A bizottság egyharmada sem támogatta. 

Benyújtott indítvány nincs, amiről bizottságunknak tárgyalnia kellene, viszont van egy 
szándékunk, hogy bizottságunk maga nyújt be egy indítványt, amelyet a tagok már 
megkaptak. Ehhez először kérdezem a bizottsági tagokat, hogy van-e kérdésük, 
hozzászólásuk. (Senki nem jelentkezik.)  

A kormány jelenlevő képviselőjét kérdezem, ha már van rá alkalmunk, hogy egy ilyen 
verziót esetleg tudnak-e támogatni.  

 
RIPKA JÁNOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen, támogatja a kormány a 

javaslatot. 
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Döntés bizottsági módosító indítványról 

ELNÖK: Igen, legalábbis a benyújtási szándékot. (Senki nem jelentkezik.) Miután 
nincs kérdés, akkor meg fogom kérdezni a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja, aki 
egyetért azzal az elképzelésünkkel, hogy a bizottság az imént tárgyalt indítványt nyújtsa be 
bizottsági kapcsolódó módosító indítványként. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ez egyhangú döntése a bizottságunknak.  

Az egyes napirendi pontnál nem látok olyan kérdést, amelyet nekünk még tárgyalni 
kellene, más sem lát a jelzések alapján, így az első napirendi pontot lezárom. Köszönöm 
szépen a jelenlétet. 

Valószínű, hogy pár perc szünetet kell elrendelnem, mert a VM-ből délben jelezték, 
hogy indulnak át az akadályokkal nehezített terepen, és őket most meg kell várnunk, hogy a 
második napirendi ponthoz ideérjenek, ezért most szünetet rendelek el. Legyetek szívesek ne 
menjetek messzire a termünktől, maximum a folyosón lévő kiszolgálópultig. Köszönöm 
szépen.  

(Rövid szünet) 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: A 
hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/12340. szám) (Font Sándor (Fidesz) képviselő önálló indítványa) 

ELNÖK: Folytatjuk a bizottság munkáját a második napirendi ponttal, a 
hegyközségekről szóló törvénytervezet módosításával, amely módosítást én jegyzem. A 
kormány részéről, a tárca képviseletében köszöntöm dr. Andréka Tamást és Sztanev 
Bertalant, akik közben megérkeztek. Köszönöm szépen.  

Előterjesztőként magamhoz ragadnám a szót alelnök úr engedelmével. 

 (Az ülés vezetését Gőgös Zoltán alelnök veszi át.) 

ELNÖK: Megadom a szót. 

Font Sándor kiegészítése 

FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm. Az ülés vezetését ebben a szituációban átadtam 
alelnök úrnak, és előterjesztőként néhány gondolatot szeretnék mondani. 

A szakmabeliek tudják, hogy tavaly ősz óta egy terjedelmesebb módosítással kezdtük, 
az idén tavasszal technikai módosítások sorát hajtottuk végre a hegyközségi törvényen, most 
mégis két pontban javaslom a további pontosítás érdekében, hogy megnyissuk a törvényt. Itt 
szeretném jelezni, hogy ez esetben a T/12364. sorszámmal ellátott indítványról fogunk 
tárgyalni, melyet most minden bizottsági tag megkapott. A most benyújtott indítvány ezt a 
számot kapta, ez van képviselőtársaim kezében, és erről fogunk végig tárgyalni, mert volt egy 
köztes indítvány, de az visszavonásra fog kerülni.  

Az egyikben - a részletes indoklásból teljes egészében kiolvasható -, hogy az 1. §-ban 
gyakorlatilag kibővítjük a választási rendszerét az eddigi, eredeti elképzeléshez képest, hogy a 
szőlőtermesztők jogcímen és a borászati jogcímen bekerülő küldöttek bármelyike közül 
lehessen tisztségviselőket választani. Az eredeti verzióban, vagyis a módosított verzióban - 
aki véletlenül emlékszik rá, de a hűség kedvéért megemlítem -, arra tettünk akkor javaslatot, 
hogy a szőlőtermelők közül lehessen csak elnököt és a borászok közül pedig az alelnököt 
választani. Ezzel a javaslatommal ezt felnyitjuk, hogy mindkét jogcímen a bejutott országos 
küldöttekből lehetőség legyen elnököt választani. A másik, ami szintén nem elhanyagolható, 
egy mondat bekerült, mely a leendő, megválasztandó főtitkár személyére vonatkozik, hogy 
hivatalba lépéséhez a miniszter előzetes jóváhagyása szükséges. 
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A 2. §-ban egy kötelezettségünknek teszünk eleget. Az adatvédelmi biztos jelezte, 
hogy az úgynevezett HEGYIR-programhoz, amelyhez nagy reményeket fűzünk, régóta 
dolgozunk rajta, hogy az egységes nyilvántartási rendszert, adatszolgáltatási rendszert egy 
komoly informatikai fejlesztés útján megoldjuk, hogy segíteni tudja az összes érintett 
munkáját, a hegyközségek, hegybírók, hegyközségi tagok és a középszintű, illetve felső 
vezetőket. Ebben az adatvédelem szempontjából nem látott mindent szabályszerűnek az 
ellenőrzés, és az általuk a hegyközséghez átküldött leirat alapján most a kifogások szerint 
módosítjuk az adatkezelési szabályokat. Gyakorlatilag erről lehet részletesen olvasni a 2. § 
megnyitásával, ahol a (3)-(4) bekezdésben teszünk eleget az adatvédelmi biztos úr ez irányú 
kérésének. Ennyiben szerettem volna előterjesztőként ismertetni a benyújtott törvénytervezet 
változatát. (Gőgös Zoltán kiment az ülésteremből.) 

 
(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
Alelnök úr nincs itt, ezért most én adok először lehetőséget a tárca képviselőinek a 

vélemény elmondására. 

Dr. Andréka Tamás kiegészítése 

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök 
úr. A minisztérium álláspontját tudom képviselni, s a minisztérium támogatja a 
törvényjavaslat általános vitára bocsátását. Szükségesnek tartjuk ezeket a módosításokat, 
különösen az adatkezelési szabályok rendbetételét, ahogyan erre a NAIH elnöke rávilágított, 
mert a törvényi felhatalmazások nem voltak megfelelőek a személyes adatok kezelése, illetve 
az adatokhoz való hozzáférés körében, továbbá a borászati hatóság irányában az ISZBIR-
rendszerben történő adatszolgáltatásra vonatkozóan sem tartalmazott eddig a törvény 
adatkezelési felhatalmazást.  

Ami pedig az elnök, alelnökök megválasztásának a kérdésköre, ott nyilvánvalóan 
támogatjuk azt, hogy rugalmasan tudjanak maguk közül elnököt választani. A főtitkár 
hivatalba lépéséhez szükséges miniszteri jóváhagyásnál pedig azt tudom elmondani, 
tekintettel arra, hogy itt elsősorban közigazgatási ügyek irányításáról, kezeléséről van szó 
nagyrészt, ezért ezt miniszter úr fontosnak tartja, hogy a megfelelő szakmai és igazgatási 
felkészültséggel rendelkező személy tölthesse be ezt a pozíciót, és ez egy garancia legyen 
arra, hogy az ügyek megfelelő színvonalon kerüljenek ellátásra. Tehát támogatjuk a 
törvénymódosítást. 

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: A kérdés, észrevétel lehetőségére adok most módot a bizottság tagjai részére. 
(Jelzésre:) Gőgös Zoltán! 

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Csak az érdekelne, hogy attól, hogy a miniszter 

jóváhagyása kell, miért nagyobb a garancia arra, hogy megfelelő szakember, mint hogyha úgy 
van kiírva egy pályázat? Én szakmai garanciát attól nem látok nagyobbat, ha valamihez a 
miniszter jóváhagyása kell. A miniszter egy politikus, hölgyeim és uraim, én nem keverném 
ide bele, egy ilyen szintű érdekképviseleti rendszer élén nem gondolom, hogy ez kell. 
Egyébként a többi része rendben van, csak számomra ez aggályos, hogy egy politikai 
vezetőnek a jóváhagyása kell. Ez azt jelenti, hogy ez a személy mindenkor ki lesz téve a 
politikai megmérettetésnek is, és azt gondolom, hogy erre abszolút semmi szükség nincs. Jó 
pályázatot kell kiírni megfelelő végzettségi paraméterekkel, és akkor nem fordulhat elő olyan, 
hogy nem megfelelő szakember kerül a megfelelő helyre.  
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ELNÖK: (Jelzésre:) Igen. Parancsoljon, Suhajda Krisztián! 
 
SUHAJDA KRISZTIÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Ugyanez a véleményem nekem 

is. Tehát, ha a hegyközségek egyszer már szavaznak, megválasztják, akkor utána a fejük fölött 
még egyszer döntenek. És mi történik akkor, ha azt mondja a miniszter, hogy ő nem tartja 
alkalmasnak, hiába egyhangúlag született meg a döntés, akkor mi fog történni? Köszönöm 
szépen. 

Font Sándor válaszadása, reagálása 

ELNÖK: (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben további kérdés nincs, előterjesztőként 
néhány gondolatot mondanék, és utána a tárca képviseletének adok szót.  

Ez az egy téma merült fel. Meg szeretném jelezni, hogy törvénykezésünk 
következtében elég jelentősen átalakult a munkáltatói és pénzügyi viszony a hegybírók és a 
főtitkár kapcsolatára vonatkoztatva, magyarul, eddig a hegyközségek önálló jogi szervként, 
személyként alkalmazták a hegybírókat munkajogi és fizetési kötelezettséggel. Az új törvény 
szerint, a jelenleg érvényes törvény szerint ez már nem így van, hanem a hegybírók a 
mindenkori főtitkár alá tartoznak munkajogi és még sok minden értelemben, de a HNT 
rendszere ezt a munkabért, ami ehhez párosult - tehát most nem a hegyközségek fizetik 
közvetlenül a munkabért a hegybíróknak, hanem a HNT -, az államtól fogja megkapni egész 
egyszerűen. Tehát az a helyzet, hogy az állam jelentős érdekeltséggel lépett be a hegyközségi 
rendszerbe a finanszírozás és az irányítás tekintetében.  

Tény az, hogy amennyiben ez a módosítás elfogadásra kerülne - tehát vigyük végig 
logikailag -, onnantól kezdve egy alkalommal, a megválasztás pillanatában, a kinevezés 
pillanatában a mindenkori miniszter vétózhat, de utána nem. Tehát nincs olyan jog, hogy 
vissza is hívhatja és egyéb - ha elolvassuk a szöveget -, csak a kinevezés pillanatában van meg 
ez a jogosultsága az előbb említett elég jelentős állami szerepkör miatt, ami a finanszírozást és 
a felügyeletet jelenti.  

A HNT és a hegyközségek feladatköre a HNT kérésének megfelelően több 
államigazgatási jogkörrel bővül, és ez volt a másik lényeges vonatkozása egyébként az eddigi 
novemberi, illetve az idén tavaszi HNT-törvény módosításának. Egyébként valóban, ha nincs 
ellenjegyzés, akkor minden bizonnyal a HNT testületének új jelöltet kell főtitkárnak jelölnie, 
gondolom én, de ez már olyan jogi kérdés, amiben inkább a kormány, a tárca képviselőjét 
kérdezném meg.  

Dr. Andréka Tamás válaszadása, reagálása 

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ahogyan elnök úr is 
elmondta, az új törvény koncepciója az volt, hogy a hegyközségi szervezetek az államtól 
szélesebb körű feladatokat vegyenek át. Gyakorlatilag továbbra is hatósági ügyekről van szó, 
tehát közigazgatásilag az állam meghosszabbított kezeként jelennek meg. Egy példával élve: 
az MVH elnökét sem a gazdák választják meg, hanem a miniszter nevezi ki. (Gőgös Zoltán: 
Az nem ugyanaz.) Az egy másik kérdés, hogy ez itt egy rugalmas rendszer, itt lehetősége van 
a szervezetben működő személyeknek arra, hogy ők maguk bonyolítsák le a kiválasztás 
folyamatát, ők maguk állítsanak jelöltet, de a hatósági feladatokra tekintettel ez a fajta utolsó 
kontroll beépítése indokoltnak mondható. Különös tekintettel arra, ha a Hegyközségek 
Nemzeti Tanácsa a jövőben szakmaközi szervezeti elismerést fog szerezni, azzal még 
bővülnek az önigazgatással összefüggő funkciói, tehát még több érv sorakoztatható fel 
mellette, hogy megfelelő személy lássa el, töltse be ezt a pozíciót. Amennyiben pedig abban a 
nem várt esetben, ha a miniszter nem adja a hozzájárulását a kinevezéshez, akkor a 
Hegyközségek Nemzeti Tanácsának új jelöltet kell választania.  
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További kérdések, észrevételek 

ELNÖK: (Jelzésre:) Gőgös Zoltán jelentkezett újra. 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm. Azt akarom megkérdezni a kormány 

képviselőjétől, hogy valami hasonló ötlet van-e a többi szakmaközi szervezetnél is, ugyanis 
arról én nem tudok, hogy bárhol a miniszternek jóvá kellene hagynia, mondjuk a baromfi, a 
tej vagy a zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezet főtitkárát. Nem értjük, mert ők is 
végeznek állami feladatot, támogatás megy rajtuk keresztül; a sertés-, állatjóléti szerintem, ha 
jók az emlékeim, az új terméktanácson keresztül kerül kifizetésre, és elég nagy pénzről van 
szó. (Elnök: MVH-jóváhagyással.) Az mindegy, de akkor is a forrást ugyanúgy az állami 
költségvetésből kapja, ezért nem értem továbbra sem, hogy miért ennél az egy szakmaközi 
szervezetnél lesz ilyen. Én a többinél se értenék vele egyet, és ezt én nem tenném ki ilyen 
szinten a politikai kiválasztás rendszerének, ugyanis ebből lesznek még konfliktusok, ebben 
biztos vagyok, és nem hiszem, hogy ez normális állapot, hogy most már mindenhol, az 
általános iskolai igazgatói kinevezés is egy államtitkárnak vagy egy miniszternek a hatásköre. 
Azért álljunk már meg egy szóra! 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Igen, Pócs János! 
 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnök Úr és Alelnök Úr! Úgy gondolom, 

hogy ez a megközelítés nagyon deficites, főleg az iskolai történettel zárva. Egyáltalán nem 
illik ide a téma, de a hasonlat miatt azért szeretném kifejezni, hogy szerintem az volt egy 
rossz gyakorlat, amikor az általános iskolai igazgatót az alapján nevezték ki, hogy a 
polgármesternek barátja vagy nem barátja, és nem az alapján, hogy szakember volt vagy nem 
volt szakember. Most a tárca az alapján nevezi ki, hogy szakember vagy nem szakember.  

Az a megközelítés, hogy a miniszter a tárca élén politikus, és ne szóljon bele, ne 
legyen vétójoga, én úgy gondolom, hogy ez nagyon deficites. Minden egyes tárcának van egy 
feje, egy felelőse, és ő a felelőse, szeretném a hangsúlyt erre helyezni. Ha a köztársasági 
elnöknek is vétójoga van, akkor a köztársasági elnök is politikus. Tehát ez a megközelítés 
akár a köztársasági elnökkel bezárva, akár a miniszterekkel bezárva, a pozícióból portást akar 
csinálni, hogy mint politikus, ne szóljon bele a dolgokba. Ők a felelősei, igenis szóljanak bele, 
és legyen vétójoguk. Köszönöm, elnök úr. 

Font Sándor ismételt válaszadása, reagálása 

ELNÖK: Igen. Még annyit, hogy még egyszer meg szeretném jegyezni, mivel a 
terméktanácsok felé elvittük a kérdést, hogy bár én ilyenről nem tudok, de a többi 
terméktanácsnál nincs olyan szituáció, hogy az állam által fizetett munkatársak végzik 
főállásban az érintettek részére az adminisztratív munkát, magyarul, a hegybírókra akarok itt 
utalni, akiken múlik az egész hegyközségi rendszerünk működése. Aki egy picit is ért ehhez a 
területhez, az pontosan tudja, hogy nélkülük megáll a rendszer, olyan, mint a falugazdász-
hálózat az agrárirányításban. A hegybírók ugyanezt a tevékenységet végzik, és itt, most, mint 
említettem, új szituáció kerül megfogalmazásra a tavalyi, illetve az idén tavaszi 
törvénykezésben.  

További kérdés van-e, esetleg a tárca akar-e reflektálni az elhangzottakra? (Jelzésre:) 
Igen, parancsoljon! 

Dr. Andréka Tamás ismételt válaszadása, reagálása 

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen, államtitkár úr 
kérdésére. Jelenleg két szakmaközi szervezet van csak, a FruitVeB, illetve múlt csütörtök óta 



 10 

a Tej Terméktanács; a sertéságazatban nincs szakmaközi szervezet. Itt azt kell hangsúlyozni, 
hogy a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, illetve a hegyközségi szervezetrendszer államtól 
átvett közigazgatási feladatokat gyakorol, s a többi érdekképviseleti szervezet, terméktanács, 
szakmaközi szervezet, nem rendelkezik hatósági jogkörrel. Itt a hatósági jogkörön van a 
hangsúly, itt állami feladatokat szervezett ki az Országgyűlés a törvény módosításával, illetve 
a törvény megalkotásával az érintettek által létrehozott szakmai érdekképviseleti szervezet 
számára. Ugyanakkor nem ereszthető el teljesen ez a feladat, bizonyos kontrollt biztosítani 
kell, és az érintetteknek is érdeke, hogy ez a közigazgatási feladat megfelelő szakmai 
színvonalon - nemcsak a borászati szakmai, hanem a közigazgatási szakmai színvonal is 
érvényesüljön -, megfelelő színvonalon kerüljön ellátásra. Ezért szükséges ez a miniszteri 
jóváhagyás, és ahogyan ezt az elnök úr is megfogalmazta, ez egy egyszeri aktus, és a 
miniszter számára nincsenek munkáltatói jogkörök, tehát nem vonhatja vissza, nem hívhatja 
vissza a pozíciójából a főtitkárt, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa által megválasztott 
személy vonatkozásában egyszer mondhat véleményt. Köszönöm szépen.  

Döntés tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Amennyiben nincs további kérdés, akkor szavazunk. Először a 
tárgysorozatba-vételről, és ha az megtörténik, akkor utána az általános vitára való 
alkalmasságról döntünk.  

Először a tárgysorozatba-vételről szavazunk. Kérdezem, ki az, aki egyetért azzal, hogy 
a T/12364. sorszámú indítványt tárgysorozatba vegyük. Aki igen, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ez minden bizonnyal többség. Ki tartózkodik? (Nem jelentkezik senki.) Ki szavaz 
ellene? (Szavazás.) 6 ellene szavazó van. 

Döntés általános vitára való alkalmasságról 

Az általános vitára való alkalmasságról is döntünk. Ki az, aki általános vitára 
alkalmasnak látja a benyújtott tervezetet? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
14 igen. Ki az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) 6 nem. 

Bizottságunk többségi véleménnyel tárgysorozatba vette és általános vitára 
alkalmasnak találta. 

Döntés bizottsági előadók személyéről 

Előadókat kell állítanunk. Könnyen elképzelhető, kérem a frakciókat, hogy figyeljék a 
mai napirendi szavazásokat 13 óra 40 perc környékén, a napirend előtti felszólalások után, 
mert elképzelhető, hogy a parlament napirendre fogja tűzni a mai vagy a holnapi napon; 
könnyen lehet, hogy a holnapi napon, ez majd a parlament döntésétől függ.  

Többségi előadónak Tóth Józsefet jelölném a bizottság részéről. (Ellenzéki képviselők 
felé fordulva:) Kisebbségi előadót akar-e állítani az ellenzék? Ha igen, döntsétek el, hogy ki 
vállalja. (Gőgös Zoltán: Vállalom.) Gőgös Zoltán vállalja.  

Két név hangzott el: a többségi véleményt dr. Tóth József, a kisebbségi véleményt 
Gőgös Zoltán ismerteti. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.)  

Egyhangúlag döntött a személyekről bizottságunk. 
Ezt a második napirendi pontot is lezárom. 

Egyebek 

A hármas napirendi pont az egyebek. Nincs különösebb bejelentenivalóm, csak annyi, 
hogy megindul még egy olyan törvény, amely a bizottságunk hatáskörébe tartozik, tehát 
nyilvánvalóan végigkísérjük ennek az esetleges módosító indítványait és minden egyéb 
történéseit, de erről a bizottságot természetesen értesítjük.  
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Hétfőn minden bizonnyal ülünk, de lehet, hogy hét közben is - a jövő hétről beszélek -, 
mert el kell készítenünk első helyen kijelölt bizottságként a zárószavazáshoz a módosító 
indítványt és egyebeket, úgyhogy lehet, hogy kétszer is üléseznünk kell. 

Egyebekben van-e más? (Jelzésre:) Parancsolj! Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Érdeklődnék, hogy a Nagy 

István által benyújtott zsebszerződéses javaslat mikorra várható a bizottság elé. 
 
ELNÖK: Bizottságunkban volt már. (Közbeszólások.) A titkárság hangját erősíteném 

most fel, hogy a nyári szünet előtt megtárgyaltuk, és ha jól emlékszem, Budai Gyula 
államtitkár úr személyesen képviselte a tárcát, akkor egy éles részletes vitánk volt. Ez 
egyébként szintén a házvezetés és a frakciók előtt áll, hogy mikor javasolják napirendre, de 
könnyen lehet, hogy szintén a közeljövőben napirendre kerülő törvénytervezetről van szó. 

Egyebekben más? 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Miniszter úr meghallgatása mikor lesz? 
 
ELNÖK: Jeleztük már, ez egy fix nap, október 3., ha jól mondom, de azért még 

egyszer kinyitom a naptáromat. Október 3., csütörtök, várhatóan 10 óra. Az október 3., 
csütörtök egészen biztos, a 10 órában egyelőre bizakodunk, hogy ezt meg tudjuk közösen 
célozni miniszter úrral. 

Egyebekben még valami? (Senki nem jelentkezik.) Nincsen. Akkor az egyebeket is 
lezárom, és az ülést berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 43 perc)  

  

Font Sándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


