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Napirendi javaslat 

 
1.  Beszámoló a Nemzeti Földalapba tartozó, 3 hektár térmértéket meghaladó 

földrészletek árverés útján történő értékesítésének eredményeiről 
Meghívott előadók: 
 Földművelésügyi Minisztérium képviselője 
 Miniszterelnökség képviselője 
 Dr. Bitay Márton Örs, a Földművelésügyi Minisztérium állami földekért felelős 

államtitkára 
 
2. Tájékoztató a Mezőhegyesi Állami Ménes megalapításának folyamatáról 
Meghívott előadók: 
 Miniszterelnökség képviselője 
 Farkas Sándor, a Mezőhegyesi Állami Ménes megalapításáért felelős 

kormánybiztos 
 
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)  
 

 
A bizottság titkársága részéről  

Horváth Zoltánné főtanácsadó 
 

 
Meghívottak 

Dr. Bitay Márton Örs, a Földművelésügyi Minisztérium állami földekért 
felelős államtitkára 
Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára 
Dr. Kovács Zoltán, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős 
államtitkára 
Farkas Sándor, a Mezőhegyesi Állami Ménes megalapításáért felelős 
kormánybiztos  

 
Jelenlévők 
 

Font Sándor (Fidesz)  
Sallai R. Benedek képviselő (LMP) 
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 5 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Boldog új évet kívánok mindenkinek, hiszen nagyon sokukkal még nem 
találkoztam személyesen az új évben. Köszönöm, hogy elfogadták a mai napra a 
meghívásunkat. A Mezőgazdasági bizottság Ellenőrző albizottsága ellenzéki tagjai 
kezdeményezték ezen ülés összehívását, és éppen ezért bátorkodtam a bizottság 
elnökeként erre a mai napra, február 2-ra ezt az ellenőrző albizottsági ülést összehívni. 

Mindenekelőtt a legfontosabb az, hogy határozatképességet kellene, hogy 
megállapítsunk. A Mezőgazdasági bizottság Ellenőrző albizottsága 7 tagból áll, 4 
kormánypárti és 3 ellenzéki képviselő alkotja az Ellenőrző albizottságot. Azonban a 
kormánypárti képviselőtársaink a tegnapi napon egy levélben arról tájékoztattak, 
amelyet szeretnék fel is olvasni önöknek: „Tisztelt Elnök Úr! A Mezőgazdasági bizottság 
hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását 
figyelemmel kísérő albizottság 2016. február 2-i ülésére szóló meghívót néhány nappal 
ezelőtt megkaptuk. A benne felvetett témákat és az azokkal kapcsolatos, sajtóban 
megjelent információk tisztázását fontosnak tartjuk. Egyetértünk azzal az eredeti 
szándékkal is, hogy a témákat a hatáskörükben érintett miniszterek személyesen 
képviseljék. Ismereteink szerint a korábban meghívott kormánytagok is személyesek 
kívánnak részt venni egy ilyen jellegű ülésen, február 2-án azonban hivatali 
kötelezettségeik miatt nem tudnak megjelenni az albizottság előtt. Erről elnök urat 
tájékoztatták és új, számukra is megfelelő időpont egyeztetését kérték. A meghívóban 
jelzett témák érdemi megtárgyalásához mindenképpen szükséges lenne, hogy azokat a 
legmagasabb szintű hatáskörökkel rendelkező kormánytagok, a miniszterek tudják 
képviselni. Mivel erre az önkényesen meghatározott időpontban nincsen lehetőség, így a 
február 2-ra összehívott ülés ebben a formájában értelmét veszti, azon tehát részt venni 
nem kívánunk. Korábban leegyeztetett közfeladataink lemondását nem tartjuk 
indokoltnak. Az ülés tervezett témáival kapcsolatos érdemi megbeszélést jelen állás 
szerint magunk is fontosnak tartjuk, így tisztelettel kérjük elnök urat, hogy a témában 
érintett miniszterekkel egyeztetve egy olyan ülést hívjon össze, amely mindenki számára 
megfelelő időpontban lebonyolítható. Tisztelettel: Győrffy Balázs, Pócs János, Földi 
László és Dankó Béla képviselő urak.”  

Az ülés berekesztése 

Így tehát meg kell állapítanom azt, hogy a mai napon határozatképes ülést nem 
tudunk tartani, hiszen a bizottságunk nem határozatképes. Ezzel tehát a, mondjuk úgy, 
hogy a hivatalos részét az ülésnek le kell hogy zárjam, hiszen nem tudunk 
határozatképes ülést megtartani. Így tehát napirendet sem tudunk megszavazni és a 
napirendekről tárgyalni sem tudnánk. (Csepreghy Nándor, Farkas Sándor, dr. Bitay 
Márton Örs és dr. Kovács Zoltán távozik a teremből.) Azonban meghívott vendégeinket 
szeretném köszönteni, és azt szeretném tőlük kérdezni, hogy ha és amennyiben … úgy 
látom, Csepreghy államtitkár úr akkor már nincs jelen. (Font Sándor: Egy rövid 
megszólalásom hadd lehessen.) Parancsolj, elnök úr!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 7 perc) 

 
  Dr. Legény Zsolt 

az albizottság elnöke 
Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia 


