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Napirendi javaslat  

 

1. Beszámoló a problémákkal küzdő alma- és egyéb gyümölcstermelők érdekében 

tett kormányzati intézkedésekről  

Meghívott előadó:  

Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter  

 

2. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

Az albizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Legény Zsolt (MSZP), az albizottság elnöke  
Harangozó Gábor István (MSZP)  
Magyar Zoltán (Jobbik)  
 
 

 
Meghívottak részéről   
 
Hozzászóló 
  

Dr. Nagy István államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium)  
 

 
Megjelent 
 

Tarpataki Tamás főosztályvezető (Agrárpiaci Főosztály)  
Bittsánszky Márton főosztályvezető-helyettes (Agrárpiaci Főosztály) 
Dr. Szabó Balázs főosztályvezető (Parlamenti és Társadalmi 
Kapcsolatok Főosztálya)   
Ecsedi István (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 00 perc) 

Elnöki bevezető  

DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket, a Mezőgazdasági 
bizottság Ellenőrző albizottságának az ülését megnyitnám.  

 
A napirendi javaslat, amelyet kezdeményeztünk ellenzéki képviselőtársaimmal 

közösen, és amely miatt összehívtuk a bizottságot, az úgy szólna, hogy „Beszámoló a 
problémákkal küzdő alma- és egyéb gyümölcstermelők érdekében tett kormányzati 
intézkedésekről”. Meghívtuk Fazekas Sándor miniszter urat a Földművelésügyi 
Minisztériumból, őt Nagy István államtitkár úr helyettesíti teljes mellszélességgel, és 
részt vesz még rajta kívül a minisztérium részéről Tarpataki Tamás főosztályvezető 
úr, ő az Agrárpiaci Főosztály vezetője, Bittsánszky Márton főosztályvezető-helyettes 
úr, szintén az Agrárpiaci Főosztályról, Nagy István, a parlamenti államtitkár 
természetesen és Szabó Balázs főosztályvezető úr, illetőleg köszöntöm körünkben a 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt képviselő Ecsedi István osztályvezető urat 
is.  

 
Ahogyan látják is, a teremben az ellenzéki képviselők jelen vannak ezen az 

ülésen, azonban a kormánypárti képviselőtársaim nem kívántak megjelenni. Írtak is 
nekünk egy levelet, vagyis nekem, amelyben tájékoztattak arról, hogy: „Tisztelt Elnök 
Úr! Értesültünk arról, hogy 2014. szeptember 30-ára Ellenőrző albizottsági ülést 
hívott össze a problémákkal küzdő alma- és egyéb gyümölcstermelők érdekében tett 
kormányzati intézkedésekről. A problémákat magunk is rendkívül fontosnak tartjuk, 
az elmúlt napokban pedig meggyőződhettünk róla, hogy a kormány is elkötelezett 
ebben az irányban. A meghívott előadó, Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter 
úr, továbbá az államtitkárok korrekt, részletes tájékoztatást adtak a kormány és a 
tárca szerepvállalásával kapcsolatosan. Ezen nyilatkozatok ismeretében, továbbá 
részben a közelgő önkormányzati választásokkal kapcsolatos teendőkkel 
összefüggésben arról tájékoztatjuk elnök urat, hogy az ülésen nem fogunk részt venni. 
Tisztelettel: Győrffy Balázs, Pócs János és Földi László s. k.”  

 
Magyarán mondva, kormánypárti képviselőtársaink nem jöttek el, az ellenzéki 

képviselőtársaimmal vagyunk jelen, ez azt jelenti, hogy nem tudunk határozatképesek 
lenni, és nem tudjuk elfogadni a napirendünket. Volt már ilyen a múltban is, úgyhogy 
most nekem gyakorlatilag arról kell önöket tájékoztatnom, hogy mivel napirendet 
nem tudunk elfogadni, ezért hivatalosan nem tudnánk megtartani az ülésünket, de 
arra teszek javaslatot, hogy ahogyan az előző ciklusban is előfordult ez, ne hivatalos 
ülés legyen, hanem egy konzultáció, és természetesen ebben az esetben a felmerült 
problémás eseteket is meg tudnánk beszélni. Ezért most nekem hivatalosan ezt az 
ülést le kell zárnom, és arra kérem a tisztelt megjelenteket, hogy ha vállalják, és ez 
nekik megfelelő, akkor egy nem hivatalos ülés keretében mondják el az üggyel 
kapcsolatos álláspontjukat, illetőleg problémáikat, úgyhogy erre szeretném megkérni 
önöket.  

 
Tehát az ülést lezárom, és mondjuk úgy, hogy egy konzultáció keretében 

beszélgetnénk a továbbiakban, és természetesen arra szeretném kérni a 
jegyzőkönyvvezetőket, hogy ezt is írják, amennyiben lehetséges, ha ez így elfogadható. 
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(Az albizottság tagjai bólintanak.) Államtitkár úr? (Dr. Nagy István: Készen állok.) 
Köszönjük szépen.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 03 perc)  

  

Dr. Legény Zsolt 
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


