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(Az ülés kezdetének időpontja: 10.00 óra) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok! Az Európai ügyek bizottságának ülését megnyitom. 
Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm az Országgyűlés munkatársait és 
köszöntöm a mai 1. napirendi pont előadóját, Balczó képviselő urat, volt alelnök urat, 
bizottságunk volt tagját és az Európai Parlament leendő tagját.  

Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. 
Eseti képviseleti megbízást jelentek be: Gyopáros Alpár képviselő úr helyettesíti 
Farkas Flóriánt.  

Tisztelt Bizottság! Mint ahogy írásban jeleztem, a mai napi ülésünkön két 
napirendi pontot tárgyalunk meg. Az első: Magyarországnak az Európai Unióhoz 
történt csatlakozásáról szóló szerződése módosításának kezdeményezéséről szóló 
határozati javaslat, amit H/7. szám alatt vettek kézhez képviselőtársaim, Vona Gábor 
és képviselőtársai indítványa. Az önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről kell 
döntenünk. A 2. napirendi pont szintén egy tárgysorozatba-vételről való döntés: az 
európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi 
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések 
megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, 
amit T/108. szám alatt vettek kézhez képviselőtársaim, Molnár Csaba független 
képviselő úr önálló indítványa.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e 
kérdés, vélemény. (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazásra teszem fel: ki támogatja a 
napirendi pontok megtárgyalását. (Szavazás.) Megállapítom a jegyzőkönyv számára, 
hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.  

Magyarországnak az Európai Unióhoz történt csatlakozásáról szóló 
szerződése módosításának kezdeményezéséről szóló határozati javaslat 

Tisztelt Bizottság! 1. napirendi pontunk tehát Magyarországnak az Európai 
Unióhoz történt csatlakozásáról szóló szerződése módosításának kezdeményezéséről 
szóló határozati javaslat. A napirendi pont előadója Balczó Zoltán képviselő úr, akit 
szeretettel köszöntök.  

Tisztelt Bizottság! Ez az első önálló indítvány, amelyet ebben a ciklusban 
tárgyalunk, de ez az indítvány nem ismeretlen a bizottságunk előtt. Ha jól emlékszem, 
mintegy másfél évvel ezelőtt a moratórium lejárta és a földforgalmi törvény 
megalkotása előtt egy nagyon hasonló tartalmú határozati javaslatot terjesztettek elő 
képviselőtársaim, amely akkor nem került fel az Országgyűlés tárgysorozatára. Így 
most ezt a határozati javaslatot megtárgyaljuk. Átadom a szót a napirendi pont 
előadójának, a határozati javaslat egyik előterjesztőjének, Balczó képviselő úrnak. 
Tessék parancsolni!  

Balczó Zoltán (Jobbik) szóbeli kiegészítése 

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik), a napirendi pont előterjesztője: Köszönöm a szót, 
elnök úr és köszönöm a személyemmel kapcsolatos néhány megtisztelő megjegyzést, 
amit majd a jövőben is igyekszem kiérdemelni.  

Igen, akkor kezdjük azzal, amire elnök úr hivatkozott. Valóban 2012 
októberében tartalmában, céljában egy hasonló határozati javaslatot adtunk be. 
Abban a határozati javaslatban az szerepelt, „figyelembe véve, hogy a külföldiek 
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termőföld-vásárlási tilalma 2014. május 1-jén megszűnne”, a mostaniban pedig az 
van, hogy „megszűnt”, és ennek néhány konkrét következményével kellett 
szembesülnünk. Ezért vélem azt, hogy a bizottság most másképp gondolkodik erről a 
javaslatról.  

Javaslatunk jogi megalapozottságát csak röviden szeretném ismertetni. A cél 
nyilvánvalóan egyértelmű: a termőföld magyar tulajdonban tartása mind az állami 
szuverenitásunk szempontjából, mind a mezőgazdaság nemzeti érdekeket szolgáló 
működése szempontjából alapvető stratégiai érdek. A csatlakozási szerződés 
felülvizsgálati igényét az alapozza meg Magyarország számára, hogy jelenleg egy 
diszkrimináció áll fenn a termőföldtulajdon kérdésében, ennek a jogi szabályozásában 
az Európai Uniónak a nagy csatlakozást megelőző 15 tagállama között és többek 
között Magyarország között. Nevezetesen azzal, hogy a csatlakozási szerződésben 
Magyarország is elfogadta azt, hogy a termőföldet gyakorlatilag a pénz- és tőkepiaci 
műveletek fejezetében tárgyaljuk és itt lett lezárva, ennek az a következménye, hogy 
ez tőkének minősül és nem szavatolja az önrendelkezést a törvény megalkotásában a 
termőföldre, mint ahogy az EU 15 tagállamában. Hiszen az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 63. cikke azt mondja, hogy e fejezet rendelkezéseinek 
keretei között tilos a tagállamok, valamint a tagállamok és harmadik országok közötti 
tőkemozgásra vonatkozó minden korlátozás. Tehát ez alapvető különbség az EU 
tizenötökhöz képest, ahol a mezőgazdasági termőföld kérdését és tulajdonát a 345. 
cikk alapján tárgyalták, fogadták el, és ez azt jelenti, hogy e szerződés nem sértheti a 
tagállamokkal fennálló tulajdoni rendet, vagyis csak az úgynevezett nemzeti elbánást 
kell biztosítani a külföldieknek.  

Tehát az a javaslat, amelynek a jogi megalapozottságát számunkra az 
Anyaföldvédelmi Kerekasztal kiváló szakértője, dr. Tanka Endre dolgozta ki, világossá 
teszi, hogy hazánkra nézve egy politikai alávetés szintjén született meg az ebben a 
csalatkozási szerződésben foglalt önfeladás, és ez diszkriminatív. Ez alapozza meg a 
csatlakozási szerződés felülvizsgálatának a jogi alapját.  

Egyébként ha valaki megkérdezi, hogy ha ezt mi elfogadnánk és ezt a 
folyamatot elindítanánk, az mennyiben segít most a jelenlegi helyzetben, erre azt 
tudom mondani – nem akarnék rá részletesen kitérni –, hogy a Jobbik ezzel 
párhuzamosan benyújtott egy olyan törvényjavaslatot, amelyik a termőföld 
tulajdonjogának megszerzésével és használatával kapcsolatban átmeneti 
rendelkezéseket vezetne be, pontosan annak érdekében, hogy amíg ebben a 
kérdésben nem születik döntés vagy adott esetben egy népszavazásnak a 
megtartására nem kerül sor, ebben az átmeneti időszakban egy jogbiztonságot 
garantáló átmeneti szabály megalkotására kerüljön sor.  

S mivel egy nagyon fontos és súlyos kérdésről van szó, engedjék meg, hogy 
nagyon röviden elmondjam ennek az egész most kialakult helyzetnek az előzményét. 
2001. június 19-én Orbán Viktor a göteborgi fejezet lezárását követően arról 
tájékoztatta a Magyar Országgyűlést, hogy amit a termőföld ügyében elértek, az 
önmagában nem elegendő, ő ezt nagyon jól tudja, ezért még az ősszel férfiasan, 
keményen, határozottan meg kell alkotni azt a törvényt, amely a megfelelő 
védettséget biztosítja. Erre abban a ciklusban nem került sor.  

Az Európai Értesítő a következőt mondta Magyarország álláspontjáról ebben a 
lényeges kérdésben: „A tőke szabad áramlását érintő fejezet terén Magyarország 
elfogadta az Unió közös álláspontját.”  

Ugorjunk egy nagyot. 2012. december 10., az Alaptörvény harmadik 
módosítása. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter konkrétan kijelenti: 
Magyarország a 2004. május 1-jével történt uniós csatlakozással, a hét plusz három 
éves moratórium lejártával a tőke szabad áramlása biztosításának a közösségi elve 
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okán köteles a földpiacot liberalizálni. Tehát itt is alapvetően hangsúlyozza a 
miniszter úr, hogy ez összefügg a tőke szabad áramlásának a kategóriájával.  

Ugorjunk még egyet, a földtörvényből idézek. A tisztelt fideszes 
képviselőtársak mindig elmondják, hogy miért félünk mi attól, hogy a külföldiek 
könnyen földhöz jutnak, és erre hivatkoznak. A 9 § (1) bekezdése: „A föld 
tulajdonjogát nem szerezheti meg külföldi természetes személy”., Azt mondják, hogy 
a Jobbiknak akkor mi a gondja. Nézzük meg az értelmező rendelkezéseket, 
amelyekben általában egy jogszabályban a köznyelv számára érthetetlen kifejezéseket 
szokták megmagyarázni. Mi szerepel itt? Külföldi természetes személy, ha nem 
tagállami állampolgár. Ebben a törvényben nem minősül külföldinek az osztrák és a 
holland. 

Az utolsó idézetem. Az előző ciklus utolsó ülésnapján, február 13-án, Fazekas 
Sándor miniszter úr azt mondta, hogy „A magyar földtörvény kimondja azt, hogy a 
magyar történelemben először és egyedülálló módon csak a helyben lakó földműves 
vehet földet, magyar földműves vehet földet. Fel kell tennem a kérdést, ez az állítása 
igaz, vagy amit elmondott, amit idéztem, meg kellett nyitnunk a földpiacot.  

Egy konkrét példával hadd zárjam, amit szeretnék elmondani. Mindig arról 
beszélnek, hogy a Jobbik hogyan riogatja a közvéleményt a külföldiek 
földvásárlásával. Nem saját kutatást, adatot mondok, van bőven az is. A Veszprémi 
Naplóból idézek, a május 17-i számából, hogy Megyeren milyen földpiac, földvásárlás 
alakult ki. Egy osztrák megvette, egy amerikai vállalatnak bérbe adta, egy német 
céggel műveltetné a magyar földet. Senkit nem érdekel, hogy hány helyi gazdának van 
elvetett gabonája, a traktorosok már ki akarják tárcsázni, nem értesültek az előző 
tulajdonostól a bérlők, akiknek érvényes bérleti szerződésük van, hogy ez meg fog 
szűnni. Gyakorlatilag olyan helyzetbe kerültek, még egyszer mondom - ezt talán 
kisujjal is végigvehetem -, hogy ez meghozta a törvényt, ez megvette, ez odaadta, 
tehát még egyszer mondom, osztrák tulajdonos, amerikai vállalat, és német céggel 
műveltetné, és egyébként nem gabonát és repcét, hanem energianyárfákkal akarja 
beültetni. Ezt azért mondtam el tényszerűen, hogy ez a különbség ahhoz képest, 
ahogy fel lehetett fogni 2012 októberében a hasonló tartalmú javaslatunkat, önök 
bíznak abban, hogy a földtörvény meg fogja oldani. Számtalan tényt hozhatok fel, 
nem oldotta meg. 

Ezért kérem a Jobbik nevében, hogy erről tárgyaljunk, vegyük tárgysorozatba. 
Még egyetlen szempontot hadd tegyek hozzá: minket, képviselőket sokszor úgy 
tekintenek, mint aki minden egyes módosító javaslatot a saját maga pontos, jól 
felfogott tudása, meggyőződése alapján hoz meg. Nehezen fogadják el mondjuk, hogy 
miért van ilyen szavazatvezénylés a parlamentben. Az ember elmondja, hogy a 
mobiltovábbító tornyok magánterületen való elhelyezésének kártalanításának 
kérdésében, amely egy ilyen szaktörvény, nyilvánvalóan nem várható el, hogy minden 
képviselő elmélyüljön, de itt nem erről van szó. Hogy a magyar termőföld milyen 
módon kerül tulajdonba, és a dunántúli képviselők talán jól tudják, mi a valóság, 
milyen módon kerül külföldi tulajdonba, ez egy olyan nemzetstratégiai kérdés, 
amelyben - úgy gondolom - itt minden képviselőnek megvan a saját maga személyes 
döntési felelőssége. Ha így megyünk tovább, nem egy politikai párt fog számon kérni 
azokon, akik itt most nem próbálták megakadályozni, hanem egy másik felnövekvő 
nemzedék. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kérem, vegyük tárgysorozatba, 
hogy a parlament plenáris ülésén tudjunk erről vitázni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő Úr! A vitát megnyitom. A 

képviselőtársaim számára lehetőség van kommentárra, illetve kérdésre, véleményre. 
(Jelzésre:) Tessely alelnök úr, tessék parancsolni! 
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Hozzászólások 

TESSELY ZOLTÁN (Fidesz): Nagyon rövid véleményem lenne. A csatlakozási 
szerződés utólagos módosítására külön eljárási forma nincs, tehát ennek értelmében 
valamennyi tagállam egyetértésére lenne szükség. Azt gondolom, ezt mindenki látja, 
hogy ez nehezen elképzelhető. Az önök előterjesztésében a B-verzió, márpedig a 
kilépés mérlegelése mint egyetlen elfogadható B-forgatókönyv, arról pedig úgy 
gondolom, hogy a választók elég markáns véleményt formáltak az elmúlt időszak 
választásaiban. Továbbra is úgy gondolom, hogy csupán a politikai retorikának a 
mezsgyéjébe tartozik az, amit Balczó képviselő úr, régi bizottsági tagunk, társunk 
mint előterjesztő felvázolt.  

Megítélésem szerint az új földtörvény azokra a kérdésekre, amelyet ön is 
felvetett, megfelelő választ ad, mégpedig úgy, hogy a szabályozási keret harmonizál az 
európai uniós jogszabályokkal. A 2014-es választásokon, az utolsó gondolatához 
csatlakozva, hogy ki fog majd erről ítéletet mondani, én egészen bizonyos vagyok 
benne, hogy ez az ítélet megszületett a magyar választókban, hiszen ahol önök a 
legtöbbet riogattak, az én választókerületem egyik településén, Kajászon, önök az 
európai parlamenti választásokon olyan eredményt értek el, hogy a Fidesz-KDNP 62 
százalékot kapott. Köszönöm szépen, én nem támogatnám a napirendre vételét. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyopáros képviselő úré a szó. 
 
GYOPÁROS ALPÁR (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a képviselő 

úrnak, hogy belepillanthattam, és ha minden igaz, akkor az a rész nem került 
felolvasásra ebből a cikkből, amely azt mondja, hogy egy be nem jegyzett 
földhasználat alapján próbálnak birtokon belülre kerülni ezek az „új tulajdonosok”, 
akik valójában nem tulajdonosok ilyen értelemben. 

Úgy érzem, a képviselő úr kicsit keveri a zsebszerződések ügyét és a 
földtulajdonszerzés ügyét. Szoktuk mondani, hogy a puding próbája az evés. Mind a 
zsebszerződésekre vonatkozó törvényi szigorítások, mind a földtulajdonszerzésre 
vonatkozó jelenlegi kritériumrendszer, azt gondolom, akár még szigorítható is volna a 
megfelelő nemzetközi európai uniós szerződéses kötelezettségvállalásaink keretében. 
Azt sem gondolnám, hogy a kormánypártok erre ne lennének akár nyitottak. 

Viszont amit Tessely képviselő úr említett, ezt én is meg tudom erősíteni, 
hiszen az én választókerületem, Rábaköz is egy alapvetően agrárius vidék és 
mindazokkal a családi gazdaságokkal, gazdálkodókkal, akik legyenek akár tehetősebb 
gazdálkodók vagy éppen kisebb földterületen gazdálkodók, saját tulajdonon vagy 
éppen bérelt területen gazdálkodók, szinte kivétel nélkül megerősítették azt a 
benyomásomat, hogy az agrárium résztvevői, az abban dolgozó magyar családok jelen 
állás szerint kifejezetten meg vannak elégedve a hatályos törvényi szabályozásokkal. 

Azt gondolom, azzal a javaslattal, amellyel a Jobbik élni kívánt, különösen az 
indoklás utolsó mondatával, az Európai Unióból való kilépés - elnézést, ha erős lenne 
a szó - fenyegetésével, úgy érzem, hogy egy, az érintettek számára elfogadható status 
quo helyzetet kívánna felrúgni és súlyosabb konfliktusokat vállalni, és én nem látom 
ennek az árát, ezért én nem támogatom a tárgysorozatba-vételt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e még kérdés, vélemény. 

(Nincs jelentkező.) Nem látok ilyen jelzést. Visszaadom a szót az előterjesztőnek. 
Tessék parancsolni! 
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Válaszok 

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Hogy amit én itt elmondok, az valamiféle politikai 
program hozadék érdekében szól, erre annyit tudok mondani, hogy nem. Csak 
szolidan ennyit. Önmagában az a tény, hogy adott esetben gazdálkodók, akik kellő 
földterülettel rendelkeznek, úgy ítélik meg, hogy ez a helyzet rendben van és 
támogatják a Fideszt, ez természetesen így van, sajnos azt látom, és most érezzük, 
ahogy jönnek a jelzések hozzám. Ha Kovács Enikő képviselőtársam nem betegszik 
meg, ő tételesen, ezer hektárokra tudja mondani a földtulajdonlást, a külföldi 
földtulajdonlást, de nyilván ez az önök felelőssége, hogy behunyják a szemüket, és azt 
mondják, hogy ez nem áll fenn, ilyen veszély nincs. 

A másik az, hogy mi ebben a javaslatban nem az Európai Unióból való 
kilépésről beszélünk. Mi nem adtunk be arra vonatkozóan népszavazási 
kezdeményezést például, hogy lépjünk ki az Európai Unióból. 

A csatlakozási szerződés módosítására van bent kezdeményezésünk. Annyit 
mondtunk – és itt is –, mi úgy látjuk, hogy ezekkel az eszközökkel élnie kellene a 
magyar kormánynak. Mi persze felvetettük a moratórium meghosszabbítását is, 
amire az adott volna alapot, aminek az az indítéka, hogy nagyon nagy a 
földárkülönbség Magyarországon és a környező nyugati országokban, és ez a 
különbség most is fennáll. Tehát volt egy ilyen javaslatunk – aki időt nyer, életet nyer, 
ezt csak jelezni szeretném – a csatlakozási szerződés felülvizsgálatára. Én nem 
mondtam azt, hogy nem jöhet el egy idő múlva egy olyan helyzet, hogy a Jobbik azt 
mondja, hogy vessük föl az Unióból való kilépést, csak azt szeretném világossá tenni, 
hogy ebben a javaslatban éppen azért kívánjuk a dr. Tanka Endre professzor által 
világosan kifejtett jogalapon a csatlakozási szerződés módosítását kezdeményezni, 
mert ez azt jelenti, hogy az Európai Unió keretein belül lehet egy sokkal erőteljesebb 
védelmet adni. Akit ez a téma jobban érdekel, annak javaslom, hogy a 
Kereszténydemokrata Néppárt Barankovics Alapítványa által 2007-ben kiadott művet 
olvassa el, abban mindez le van fektetve.  

Egyébként természetesen tisztában vagyok azzal, hogy fel lehet vetni , milyen 
esélye van annak, hogy a csatlakozási szerződés módosítása végigmegy. Történt már 
ilyen. 1981-ben – Tessely képviselő úrnak mondom – Görögországnak sikerült elérnie 
a csatlakozási szerződés módosítását. Nagyon sok esetben látjuk azt, hogy egyes 
országok meglepő módon mennek szembe azzal, amit elvileg vállaltak. Csak nézzük 
meg, hogy az Egyesült Királyság hogy viszonyul a munkaerő szabad áramlásának az 
engedélyezéséhez. Tehát a jelenlegi helyzetben a nemzeti érdek azt kívánná a 
meggyőződésünk szerint, hogy ezt a módosítást mi kezdeményezzük. Úgy hiszem, 
hogy ez a lehetőségünk megvan.  

S hadd mondjam el, minden elismerésem persze azért, hogy ilyen szép 
eredményt értek el, de egy vitában azt érvként felhozni, hogy nagyon sok különböző 
szempont miatt önöket 51 és fél százalékban támogatták a választópolgárok, úgy 
gondolom – de nem akarom politikai szintre vinni a kérdést –, nem helyes. Ez 
semmilyen olyan felfogásra, javaslatra nem jelent abszolút felhatalmazást, amiről 
külön nem kérdeztük meg az embereket. Hadd mondjak egy dolgot. A Századvég – 
amely nem a Jobbik kutatóintézete – azt mondta, hogy ma Magyarországon a 
választók 67 százaléka az erősebb integrációval szemben áll. Ez csak egy példa.  

Köszönöm szépen, hogy megkaptam a lehetőséget a viszonválaszra.  

Szavazás a képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Szavazást rendelek el. Szavaznunk kell az 
indítvány tárgysorozatba-vételéről. Ki támogatja az előbb elhangzott indítvány 
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tárgysorozatba-vételét? (Szavazás.) Senki. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Kettő. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Hat. Megállapítom, hogy a bizottság nem vette 
tárgysorozatba a képviselői önálló indítványt.  

További jó munkát kívánunk a képviselő úrnak.  

Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes 
törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül 
helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról 
szóló 2004. évi XXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk a bizottsági ülést. 2. napirendi pontunk az 
európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi 
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések 
megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, 
amit T/108. szám alatt vettek kézhez képviselőtársaim. Itt is döntenünk kell az 
indítvány tárgysorozatba-vételéről.  

Elnöki tájékoztató a törvénymódosító javaslatról 

Tisztelt Képviselőtársaim! Molnár Csaba képviselőtársunk kisterjedelmű 
törvényjavaslatának célja, hogy az Országgyűlés épületén kötelező jelleggel legyen 
kint az európai uniós lobogó. Úgy látom, hogy a napirendi pont előterjesztője, Molnár 
Csaba képviselőtársunk nincs jelen, azonban ez nem akadályozza azt, hogy 
bizottságunk a tárgysorozatba-vételről döntést hozzon. Az egyes házszabályi 
rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat 58. § (3) bekezdése szerint az 
előterjesztőnek, Molnár Csabának lehetősége lett volna kérni a mai ülésünk 
elhalasztását, de ilyen kezdeményezés hozzánk nem érkezett, ezért ma tehát az 
előterjesztő távollétében – de reméljük, hogy még megérkezik – döntünk a 
tárgysorozatba-vételről.  

Nyilván mindenki olvasta ezt a nagyon rövid előterjesztést, mégis engedjék 
meg, hogy röviden összefoglaljam. A 2004. évi XXIX. törvény hatályos szövege az 
Országgyűlés épületére nem teszi kötelezővé az uniós lobogó kitűzését, azaz az 
Országgyűlés elsősorban annak elnökére bízza, hogy mely alkalommal helyezteti ki az 
uniós lobogót. A törvényjavaslat megszüntetné az Országgyűlés elnökének meglévő 
mérlegelési jogát, és elfogadása esetén kötelező jelleggel ki kellene helyezni az uniós 
lobogót a magyar lobogó mellett.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Az európai összehasonlítás alapján elmondható, 
hogy a tagállami parlamentek nem követnek egységes gyakorlatot. Számos parlament 
épületén látható az uniós lobogó, míg a többi parlamentet csak a nemzeti lobogó 
díszíti.  

Egyébként az indítvány benyújtására május 14-én került sor. Bizottságunkat 
házelnök úr május 19-én jelölte ki a tárgysorozatba-vételre való döntésre.  

Ennyiben kívántam röviden összefoglalni a javaslatot. Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy ki az, aki támogatólag vagy másképpen akar hozzászólni. 
Megnyitom a vitát. (Nincs jelentkező.) Nem látok jelentkezőt. Úgy hiszem, hogy 
egyértelmű volt az a rövid összefoglalás, amit elmondtam, és egyébként is mindenki 
elolvasta a törvénymódosító javaslatot. Ennek alapján tudunk szavazni.  

Szavazás a képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki támogatja az indítvány 
tárgysorozatba-vételét. (Szavazás.) Kettő. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Hat. Ki 
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tartózkodott? (Szavazás.) Nincs ilyen. Megállapítom, hogy a bizottság nem vette 
tárgysorozatba a képviselői önálló indítványt.  

Elnöki zárszó 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság soron következő ülésére 
június 10-én, tehát jövő héten kedden 11 órától kerül sor ebben a teremben. A 
tervezett napirendi pontunk: tájékoztató Magyarország 2004. évi nemzeti 
reformprogramjáról és aktualizált konvergenciaprogramjáról készített európai 
bizottsági ajánlásról. Két előterjesztő lesz, mint ahogy szokás, az egyik a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről Turóczy László helyettes államtitkár, 
valamint mindig meg szoktuk hívni az Európai Bizottság Magyarországi 
Képviseletének vezetőjét, Szűcs Tamás urat. Az ülésre várom képviselőtársaimat.  

Köszönöm a megjelenést, a bizottsági ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 28 perc)  
 
 

  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Soós Ferenc és Vicai Erika 


