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Jegyzőkönyv
az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága
Ellenőrző albizottságának
2015. szeptember 24-én, csütörtökön 9 órára
az Országgyűlés Irodaháza V. emelet 528. számú tanácstermébe
összehívott és a napirend elfogadása nélkül véget ért üléséről
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Napirendi javaslat
1. Tájékoztató az állami tulajdonban levő termőföldek magántulajdonba
adásáról, valamint a földművesek földtulajdonhoz juttatásához szükséges tervezett
intézkedésekről
Meghívott előadók:
Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter
Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter
Dr. Bitay Márton Örs, a Földművelésügyi Minisztérium állami földekért
felelős államtitkára
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), az albizottság alelnöke
Magyar Zoltán (Jobbik)
A bizottság titkársága részéről
Horváth Zoltánné főtanácsadó
Jelenlévők
Gőgös Zoltán (MSZP)
Sallai R. Benedek képviselő (LMP)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 8 perc)
Az ülés megnyitása
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Jó napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Illő tisztelettel köszöntöm önöket a
Mezőgazdasági bizottság Ellenőrző albizottsága mai ülésén. Azért kezdeményeztük a
Mezőgazdasági bizottság Ellenőrző albizottságának összehívását, mert szerettünk
volna tárgyalni - egy napirendi pontot határoztam meg elnökként - az állami
tulajdonban lévő termőföldek magántulajdonba adásáról, amely most a sajtóban is
megjelent, és már a kormányzati előterjesztést is láttuk ezzel kapcsolatosan. Úgyhogy
az lett volna a mai napirendünk, hogy tájékoztató az állami tulajdonban lévő
termőföldek magántulajdonba adásáról, valamint a földművesek tulajdonhoz
juttatásához szükséges tervezett intézkedésekről.
Még egyszer illő tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, minden kedves
meghívott és érdeklődő vendégünket, és sajnálattal kell azt megállapítanom, hogy
meghívott előadóként szerettük volna a mai napon, ha az állami tulajdonban lévő
termőföldek magántulajdonba adásáról tájékoztatja az ellenőrző albizottságot
Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úr, Lázár János, a Miniszterelnökséget
vezető miniszter úr és Bitay Márton Örs, a Földművelésügyi Minisztérium állami
földekért felelős államtitkára, azonban sajnálatos módon a mai napon reggel kaptunk
tőlük egy-egy tájékoztatót írásban. A Miniszterelnökségről azt az írásbeli tájékoztatást
kaptuk, hogy miniszteri kabinetük megbízásából eljárva tájékoztatnak minket, hogy
Lázár János miniszter úr a bizottság ellenőrző albizottságának ülésén nem tud részt
venni.
A Földművelésügyi Minisztériumtól is hasonló tartalmú értesítést kaptunk.
„Tisztelt Bizottság! Az ellenőrző albizottság mai ülésén az FM a meghívott vezetők
egyéb elfoglaltsága miatt nem vesz részt.” Számomra megdöbbentő, hogy egy
parlamenti bizottságon a meghívott előadók a kormány részéről nem vesznek részt, és
nem tájékoztatnak minket, illetőleg rajtunk és a bizottságon keresztül a széles
nyilvánosságot erről a bizonyos tervezett intézkedésről. Hiszen tudjuk, hogy nagy
horderejű, mondhatnám, hatalmas horderejű kérdésről van szó, tudjuk, hogy nagyon
sok embert érint, és nagyon sok embert érdekel is. És természetesen mi képviselők is
szeretnénk tudni, hogy mi ennek a lényege, mi ennek az értelme, és hogyan tervezi a
kormány lebonyolítani ezt a földosztást, ha mondhatok ilyen szót, vagy legalábbis az
én megítélésem szerint talán erősebb jelzőt is használhatnék, de természetesen
levezető elnökként próbálnék azért a politikai felhangoktól viszonylag mentesen ülést
vezetni, de mivel az előterjesztők részéről senki nem tisztelte meg a mai napon a
bizottságot azzal, hogy tájékoztat minket, és ahogy említettem, a sajtón keresztül a
széles nyilvánosságot, ezért gyakorlatilag ma csak mi tudnánk beszélgetni.
Azonban emellett még azt is sajnálattal kell megállapítanom, hogy
bizottságunk határozatképtelen, hiszen a fideszes kormánypárti képviselőtársaink
nem kívántak részt venni a mai napon a bizottsági ülésen. Ahogy látják, az ő székeik
üresek. Tehát nem jöttek el, így nem tudunk határozatképes ülést a mai napon
lebonyolítani. Nem tudjuk ezt a mai napon érdemben tárgyalni, hiszen
határozatképtelen az ülésünk.
Az ülés berekesztése
Ezért tehát én annyit tudok tenni, hogy megköszönöm a megtisztelő
figyelmüket és azt, hogy időt szakítottak arra, hogy eljönnek hozzánk, de gyakorlatilag
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határozatképtelenség okán nem tudunk határozatképes ülést tartani, ezért tehát a mai
napon az ülésünket anélkül, hogy megnyitnám, be kell rekesztenem.
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 10 perc)

Dr. Legény Zsolt
az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia

