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Napirendi javaslat  

 

1. Beszámoló a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal a Hortobágyi Nemzeti Park 

földbérleti pályázataival kapcsolatban készült vizsgálatáról, valamint 

részletes tájékoztató a vizsgálat eredményeiről készült jelentésről   

Meghívott előadók:  

Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter  

Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter  

Dr. Gaál Szabolcs Barna, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke  

 

2. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása nyomán a 

termőföldtulajdon megadóztatásának társadalmi és gazdasági hatásai  

Meghívott előadók:   

Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter  

Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter  

Orbán Gábor, a Nemzetgazdasági Minisztérium adó- és pénzügyekért 

felelős államtitkára  

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke  

Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének 

elnöke 

Nagy Tamás, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos 

Szövetségének elnöke  

 

3. 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  
 
Gőgös Zoltán (MSZP)  
Dr. Máhr András, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos 
Szövetsége főtitkárhelyettese  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 2 perc) 

Elnöki bevezető 

DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Nagy szeretettel és illő tisztelettel köszöntöm a Mezőgazdasági 
bizottság Ellenőrző albizottságának ülésén megjelent képviselő urakat, meghívott 
vendégeinket és minden kedves érdeklődőt! A mai napra a Mezőgazdasági bizottság 
Ellenőrző albizottságának összehívását ellenzéki képviselőtársaimmal 
kezdeményeztük, és természetesen ennek következtében az albizottság elnökeként 
össze is hívtam az Ellenőrző albizottságot.  

Három napirendi pontunk lett volna, lenne, az első a beszámoló a Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatal a Hortobágyi Nemzeti Park földbérleti pályázataival kapcsolatban 
készült vizsgálatáról, valamint részletes tájékoztató a vizsgálat eredményeiről készült 
jelentésről. Meghívtuk az ülésre a napirendi ponthoz Fazekas Sándor földművelésügyi 
miniszter urat, Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter urat és dr. Gaál 
Szabolcs Barnát, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökét. Sajnálatos módon tegnap 
levélben értesített minket a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökének titkársága, 
mely szerint Gaál Szabolcs Barna elnök úr a Mezőgazdasági bizottság Ellenőrző 
albizottságának ülésén egyéb hivatali elfoglaltságai miatt nem tud részt venni, és 
ugyanilyen tartalmú levelet kaptunk Lázár János Miniszterelnökséget vezető 
miniszter úrtól is. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úrtól nem érkezett 
visszajelzés - ugye, jól mondom? (Az elnök Horváth Zoltánnéval egyeztet.) Bocsánat, 
de… (Harangozó Gábor István: Mikor jött? Este fél 6-kor?) A Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatal elnökétől tegnap délután, 16 óra 41 perckor jött az a levél, 
amelyben tájékoztattak, hogy nem tudnak eljönni, a Földművelésügyi 
Minisztériumból ma reggel érkezett meg a levél, Lázár Jánoséktól pedig – itt is 
megvan, az is megérkezett – tegnap érkezett meg a levél, tegnapi dátummal. Szóval 
meghívott vendégeink így nem tudnak a bizottsági napirendhez megjelenni, és nem 
tudnak itt lenni.  

A második napirendi pontunk a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
módosítása nyomán a termőföldtulajdon megadóztatásának társadalmi és gazdasági 
hatásai címmel kerülne megrendezésre. Meghívott előadóink: szintén Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter úr, Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter, 
Orbán Gábor, a Nemzetgazdasági Minisztérium adó- és pénzügyekért felelős 
államtitkára, Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, Jakab István, 
a MAGOSZ és Nagy Tamás, a MOSZ elnöke lett volna. Orbán Gábor visszajelzett, 
hogy részt tud venni az ülésen, és nagy szeretettel köszöntjük nem Nagy Tamást, de a 
MOSZ képviseletében Máhr András urat.  

Az Ellenőrző albizottság kormánypárti képviselői is levélben értesítettek 
minket arról, hogy nem tudnak részt venni a mai napon a bizottsági ülésen, mivel az 
ülés időpontjában mindnyájuknak egyéb, halaszthatatlan elfoglaltsága van, így még 
helyettesítés útján sem tudják biztosítani az ülésen való részvételüket, a napirendi 
pontokkal kapcsolatban a bizottsági meghívóból tájékozódtak; a témákkal 
kapcsolatban megjegyeznék, hogy a december havi parlamenti üléseken mindkettővel 
kapcsolatban elhangoztak olyan azonnali kérdések, melyekre a kormány részéről 
megnyugtató, minden fontos és nyilvános információt tartalmazó válaszok érkeztek; 
ezeken kívül az elmúlt hetekben a kormány nyilatkozataiból is részletesen 
tájékozódhattunk a témákat illetően.  

Mivel kormánypárti képviselőtársaink nem jöttek el az Ellenőrző albizottság 
ülésére, ezért azt kell megállapítsam, hogy nem tudunk határozatképes ülést tartani, 
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magyarán mondva tehát ennek értelmében a házszabályszerűen nem tudunk 
hivatalosan Ellenőrző albizottsági ülést tartani, de természetesen – ahogy azt sajnos a 
gyakorlat az elmúlt időszakban már mutatta – azt nem tiltja senki, hogy egy 
konzultációt, egy beszélgetést lefolytassunk egymás között. Szeretném megkérdezni 
Máhr András urat, hogy tud-e a bizottság rendelkezésére állni, és tudunk-e a témáról 
egyébként beszélni.  

 
DR. MÁHR ANDRÁS, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos 

Szövetsége főtitkárhelyettese: Természetesen. 
 
ELNÖK: Ezt nagyon szépen köszönjük. Akkor én azzal a javaslattal élnék 

képviselőtársaim felé, hogy magunk között, mondjuk úgy, akik majd elfogadják 
meghívásunkat – és várjuk Orbán Gábor urat -, egyfajta konzultációt, egyfajta 
beszélgetést folytassunk le. Szeretném megkérdezni, hogy ez megfelel-e bizottsági 
tagtársaimnak. (Általános helyeslés.) Köszönöm szépen. 

Akkor tehát megállapítom, hogy határozatképes ülést nem tudunk tartani, 
ebből következőleg házszabályszerűen nem ülésezik ma az Ellenőrző albizottság, de 
egy konzultációt, egy beszélgetést természetesen lefolytatnánk az adott témában.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 8 perc)  

  

Dr. Legény Zsolt  
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 

 


