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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága – első helyen kijelölt bizottságként – , Európai 
Ügyek bizottsága (a továbbiakban: Európai ügyek bizottsága), Foglalkoztatási és munkaügyi 
bizottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a 
továbbiakban: Költségvetési bizottság), Környezetvédelmi bizottsága, Kulturális és sajtó 
bizottsága (továbbiakban: Kulturális bizottság), Mezőgazdasági bizottsága, Oktatási és 
tudományos bizottsága (továbbiakban: Oktatási bizottság), Önkormányzati bizottsága, valamint 
a Területfejlesztési bizottsága megvitatta az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról szóló, 
H/18067. számon beterjesztett határozati javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott H/18067/13-
61. számú módosító javaslatokat. 
 

H18067res.doc 
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Az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság, az Ifjúsági bizottság és az 
Informatikai bizottság  a módosító javaslatokról 2005. december 5-i ülésén foglal állást. 
 

Dr. Pap János képviselő a H/18067/20., /32., /34., és /35. számú módosító 
javaslatait visszavonta, ezért azokat az ajánlás nem tartalmazza. 
 
 
 Megjegyzés: A határozati javaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a határozati javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek 
számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen 
megváltoznak a határozati javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön 
utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó 
észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. 

 Módosításra irányuló határozati javaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. 
§ (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény határozati javaslattal nem érintett 
§-ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal..  

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által 
benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról 
egyszerre célszerű dönteni. 

 
 
 

1. Dr. Pap János képviselő a határozati javaslat preambulum első francia 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„…/2005. (…) OGY határozat 
az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról” 

 
 
„Az Országgyűlés 

 
− annak érdekében, hogy Magyarország az Európai Unió sikeres tagjaként hozzájáruljon 

hazánk és Európa kiegyensúlyozott fejlődéséhez és versenyképességéhez,” 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/36. sz. módosító javaslat  
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

2. Dr. Pap János képviselő a határozati javaslat preambulum második francia 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„…/2005. (…) OGY határozat 
az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról” 

 
 
„Az Országgyűlés 

 
− fontosnak tartva a régióban játszott [jövőbeli] szerepét,” 

 
Indokolás: Lásd a H/18067/37. sz. módosító javaslat  

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- a Kulturális biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője a Gazdasági biz., a 
Kulturális biz., a Mezőgazdasági biz. ülésén  egyetért, a 
Környezetvédelmi biz. ülésén nem ért egyet

 
 
 

3. Ivanics Ferenc képviselő a határozati javaslat preambulum második francia 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„…/2005. (…) OGY határozat 
az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról” 

 
 
„Az Országgyűlés 

 
− fontosnak tartva [a régióban] Közép Európában játszott jövőbeli szerepét,” 

 
Indokolás: Lásd a H/18067/54. sz. módosító javaslat  

indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

4. Dr. Pap János képviselő a határozati javaslat preambulum harmadik francia 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„…/2005. (…) OGY határozat 
az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról” 

 
 
„Az Országgyűlés 

 
− felismerve a határokon átnyúló [együttműködésben rejlő lehetőségeket] 
 együttműködés lehetőségeit, 

 
Indokolás: Lásd a H/18067/38. sz. módosító javaslat  

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

5. A Gazdasági bizottság a határozati javaslat 1) pontjának a következő módosítását 
javasolja: 
 

„1) Az Országgyűlés megtárgyalta és elfogadta az országgyűlési határozat 
[mellékleteként bemutatott] mellékletét képező Országos Fejlesztéspolitikai Koncepciót (a 
továbbiakban: Koncepció) Magyarország hosszú távú, 15 éves fejlesztési koncepciójaként.” 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/61. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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6. Dr. Pap János képviselő a határozati javaslat 2) pont a. alpontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 

/2) A Koncepció a fejlesztéspolitika alapelveként fogalmazza meg/ 
 

„a. a fenntarthatóság elvét, amely összhangot teremt a gazdasági fejlődés, a társadalmi 
jólét és a környezet[minőség] között;” 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/18. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

7. Dr. Pap János képviselő a határozati javaslat 2) pont a. alpontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 

/2) A Koncepció a fejlesztéspolitika alapelveként fogalmazza meg/ 
 

„a.[ a fenntarthatóság elvét, amely összhangot teremt a gazdasági fejlődés, a 
társadalmi jólét és a környezetminőség között;]a fenntartható fejlődést, amely során olyan 
gazdasági fejlődést valósít meg, amely a társadalmi jólétet úgy biztosítja, hogy eközben a jövő 
generációk lehetőségeit nem szűkíti a ma élőkéhez képest.” 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/19. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

8. Farkas Imre és Jauernik István a határozati javaslat 2. pont g. alpontjának a 
következő módosítását javasolja: 
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/2) A Koncepció a fejlesztéspolitika alapelveként fogalmazza meg/ 
 
„g. valamint a decentralizáció elvét, hogy a [fejlesztéspolitika sok szereplőssé válása 

segítse elő az érdekek feltárását és érvényesítését, valamint a gyors döntéshozatalt] régiók, 
kistérségek fejlesztéspolitikai szerepe erősödjön, a fejlesztési források jelentős részéről ezeken a 
szinteken döntsenek.” 

 
Indokolás: Lásd a H/18067/44. sz. módosító javaslat  

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
- a Területfejlesztési biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője a Gazdasági biz., a 
Foglalkoztatási biz., a Környezetvédelmi biz., a 
Mezőgazdasági biz., az Önkormányzati biz., a 
Területfejlesztési biz. ülésén egyetért, a Költségvetési biz. 
ülésén nem ért egyet

 
 
 

9.  Wekler Ferenc képviselő a határozati javaslat 2) pont g. alpontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 

/2) A Koncepció a fejlesztéspolitika alapelveként fogalmazza meg/ 
 
„g. valamint a decentralizáció [elvét, hogy a fejlesztéspolitika sok szereplőssé válása 

segítse elő az érdekek feltárását és érvényesítését, valamint a gyors döntéshozatalt] és 
regionalizmus elvét, hogy a fejlesztéspolitika elsődleges szereplőivé a régiók váljanak. ” 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/53. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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10. Dr. Pap János képviselő a határozati javaslat 3) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 

„3) Cél, hogy Magyarország 2020-ra Európa legdinamikusabban fejlődő, a fenntartható 
fejlődés szempontjait [is] követő országai közé tartozzon, ahol ennek eredményeként a 
jelenleginél 

a. több a munkahely, 
b. magasabbak a jövedelmek, 
c. biztonságos, tiszta és jó minőségű a környezet, 
d. egészséges és hosszabb az élet.” 

 
Indokolás: Lásd a H/18067/21. sz. módosító javaslat  

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

11. Ivanics Ferenc képviselő a határozati javaslat 3) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 

„3) Cél, hogy Magyarország 2020-ra Európa legdinamikusabban fejlődő, az uniós 
átlagnak megfelelő fejlettséggel rendelkező, a fenntartható fejlődés szempontjait is követő 
országai közé tartozzon, ahol ennek eredményeként a jelenleginél 

a. több a munkahely, 
b. magasabbak a jövedelmek, 
c. biztonságos, tiszta és jó minőségű a környezet, 
d. egészséges és hosszabb az élet.” 

 
Indokolás: Lásd a H/18067/55. sz. módosító javaslat  

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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12. Dr. Pap János képviselő a határozati javaslat 3) pontjának a következő szerkezetit 
módosítását javasolja: 
 

„3) Cél, hogy Magyarország 2020-ra Európa legdinamikusabban fejlődő, a fenntartható 
fejlődés szempontjait is követő országai közé tartozzon, ahol ennek eredményeként a 
jelenleginél 

[a. több a munkahely, 
b. magasabbak a jövedelmek, 
c. biztonságos, tiszta és jó minőségű a környezet, 
d. egészséges és hosszabb az élet.] 
 
a. egészséges és hosszabb az élet 
b. biztonságos, tiszta és jó minőségű a környezet, 
c. magasabbak a jövedelmek, 
d. több a munkahely. ” 

 
Indokolás: Lásd a H/18067/22. sz. módosító javaslat  

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

13. Dr. Pap János képviselő a határozati javaslat 3) pontjának a következő szerkezeti 
és tartalmi módosítását javasolja: 
 

„3) Cél, hogy Magyarország 2020-ra Európa legdinamikusabban fejlődő, a fenntartható 
fejlődés szempontjait is követő országai közé tartozzon, ahol ennek eredményeként a 
jelenleginél 

[a. több a munkahely, 
b. magasabbak a jövedelmek, 
c. biztonságos, tiszta és jó minőségű a környezet, 
d. egészséges és hosszabb az élet.] 
 
a. egészségesebbek az emberek és hosszabban élnek 
b. a környezet állapota lényegesen jobb,  
c. magasabbak a jövedelmek, 
d. több a munkahely. ” 

 
Indokolás: Lásd a H/18067/23. sz. módosító javaslat  

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
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- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

14. Dr. Pap János képviselő a határozati javaslat 4) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 

„4) Mindezek érdekében az Országgyűlés a következő 15 évre az alábbi átfogó célokat 
határozza meg: 

 
a. [versenyképesség, biztosítva az értékteremtés feltételeit mind a társadalom, mind 

a gazdaság, mind a tudomány és kultúra képviselőinek] a fenntartható fejlődést megteremtve 
Magyarország jelen és jövő generációi számára egyaránt; 

 
b. igazságosság, biztonság, erősítve az országon belül a társadalmi, gazdasági és területi 

kohéziót;  
 
c. [biztonság, a fenntartható fejlődés esélyét teremtve meg Magyarország jelen és 

jövő generációi számára egyaránt] versenyképesség, biztosítva az értékteremtés feltételeit 
mind a társadalom, mind a gazdaság, mind a tudomány és kultúra képviselőinek.” 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/25. és a H/18067/26. sz.  
módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
- az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

15. Dr. Pap János képviselő a határozati javaslat 4) pont c. alpontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 

/4) Mindezek érdekében az Országgyűlés a következő 15 évre az alábbi átfogó célokat 
határozza meg:/ 
 

„c. biztonság, a fenntartható fejlődést [esélyét] teremtve meg Magyarország jelen és 
jövő generációi számára egyaránt.” 
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Indokolás: Lásd a H/18067/24. sz. módosító javaslat  

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

16. Dr. Pap János képviselő a határozati javaslat 5) pontját a következő a. alponttal 
javasolja kiegészíteni: 
 

/5) A fejlesztéspolitika átfogó céljainak elérése érdekében az Országgyűlés a következő 
stratégiai célok elérését tűzi ki 2020-ig az ország fejlesztéspolitikája számára:/ 
 

„a. a természeti értékek megőrzése és az erőforrások, valamint a környezeti értékek 
fennmaradása és fenntartható fejlődés elvének megfelelő hasznosulása révén elérhető, hogy 
elődeinktől kapott természeti táj és épített környezeti értékeink ápolásával és hasznosításával 
fejlődésünk a jövő nemzedékei számára is biztosítsa az egészséges, biztonságos, tiszta 
környezet és a fenntartható fejlődés feltételeit;” 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/28. sz. módosító  
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője a Gazdasági biz.. a 
Mezőgazdasági biz. ülésén nem ért egyet, a 
Környezetvédelmi biz. ülésén egyetért

 
 
 

17. Pettkó András valamint Béki Gabriella képviselő a határozati javaslat 5) pont e. 
alpontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/5) A fejlesztéspolitika átfogó céljainak elérése érdekében az Országgyűlés a következő 
stratégiai célok elérését tűzi ki 2020-ig az ország fejlesztéspolitikája számára:/ 
 

„e. a társadalmi összetartozás, [és] szolidaritás és aktív állampolgári magatartás 
erősödése, amely biztosíthatja, hogy valamennyi ember a következő időszak fejlődése 
nyertesének érezhesse magát;” 
 



 11

Indokolás: Lásd a H/18067/13. és a H/1867/17. sz. módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője a Gazdasági biz., ülésén nem 
ért egyet,  a Foglalkoztatási biz., a Mezőgazdasági biz., a 
Környezetvédelmi biz. ülésén egyetért

 
 
 

18. Wekler Ferenc képviselő a határozati javaslat 5) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 

„5) A fejlesztéspolitika átfogó, 15 éves céljainak elérése érdekében az Országgyűlés a 
következő stratégiai célok elérését tűzi ki [2020] 2013-ig az ország fejlesztéspolitikája számára: 
 

1. átfogó cél (2020): versenyképesség - stratégiai célok (2013): 
 
 

a. a magyar gazdaság versenyképességének tartós növekedése, amely lehetővé teszi az 
ország jövedelemtermelő képességének fokozását, amelynek révén tartósan nőhet az emberek 
életszínvonala, és az állam biztosíthatja a gazdaság- és társadalomszervezési feladatainak magas 
szintű ellátásához szükséges fejlesztéseket; 
 

b. [a foglalkoztatás bővülése, amelynek révén biztosítható, a stabil és kiszámítható 
társadalom megteremtése, és amely révén elérhető egy kiegyensúlyozott társadalmi 
felelősség megosztás kialakulása; 
 

c.] a versenyképes tudás és műveltség növekedése, amely feltétele a tudáson alapuló 
gazdaság szerveződésében való sikeres helytállás, mind az emberek, mind az egész ország 
számára; 

 
[d. a népesség egészségi állapotának javulása, amelynek révén a magyar 

társadalom minden tagja számára biztosítható az emberhez méltó és tevékeny élet, 
egyúttal biztosítva az egészségügyi rendszer fenntartható fejlődését és mérsékelve az 
egészségügyre fordított kiadások elkerülhetetlenül növekvő ütemét; 

 
e. a társadalmi összetartozás és szolidaritás erősödése, amely biztosíthatja, hogy 

valamennyi ember a következő időszak fejlődése nyertesének érezhesse magát; 
 
f.] c. a fizikai elérhetőség javulása, amely a gazdasági versenyképesség növelésén túl, 

elősegíti a lakosság könnyebb és gyorsabb hozzáférését a munkahelyekhez, javakhoz és 
szolgáltatásokhoz; 
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[g.] d. az információs társadalom kiteljesedése, melynek révén biztosítható, hogy a 
társadalom valamennyi rétege számára elérhetővé váljanak a modern kor legfontosabb 
technológiai feltételei; 

 
 
2. átfogó cél: igazságosság - stratégiai célok: 
 
[h. a természeti értékek megőrzése és az erőforrások, valamint a környezeti értékek 

fennmaradása és fenntartható hasznosulása révén elérhető, hogy elődeinktől kapott 
természeti táj és épített környezeti értékeink ápolásával és hasznosításával fejlődésünk a 
jövő nemzedékei számára is biztosítsa az egészséges, biztonságos, tiszta környezet és a 
fenntartható növekedés feltételeit;] 

 
a. a foglalkoztatás bővülése, amelynek révén biztosítható, a stabil és kiszámítható 

társadalom megteremtése, és amely révén elérhető egy kiegyensúlyozott társadalmi felelősség 
megosztás kialakulása; 

 
b. a népesség egészségi állapotának javulása, amelynek révén a magyar társadalom 

minden tagja számára biztosítható az emberhez méltó és tevékeny élet, egyúttal biztosítva az 
egészségügyi rendszer fenntartható fejlődését és mérsékelve az egészségügyre fordított 
kiadások elkerülhetetlenül növekvő ütemét; 

 
c. a társadalmi összetartozás és szolidaritás erősödése, amely biztosíthatja, hogy 

valamennyi ember a következő időszak fejlődése nyertesének érezhesse magát;
 
[i.] d. kiegyensúlyozott területi fejlődéssel biztosíthatjuk, hogy Magyarország 

valamennyi állampolgára lakóhelyétől függetlenül egyenlő eséllyel juthasson hozzá az alapvető 
szolgáltatásokhoz, javakhoz és az ország valamennyi települése megmaradva, hagyományait 
megőrizve fejlődhessen a jövőben is. 

 
 
3. átfogó cél: biztonság, fenntarthatóság - stratégiai célok: 
 
a. a természeti értékek megőrzése és az erőforrások, valamint a környezeti értékek 

fennmaradása és fenntartható hasznosulása révén elérhető, hogy elődeinktől kapott természeti 
táj és épített környezeti értékeink ápolásával és hasznosításával fejlődésünk a jövő nemzedékei 
számára is biztosítsa az egészséges, biztonságos, tiszta környezet és a fenntartható növekedés 
feltételeit.” 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/52. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 



 13

 
19. Dr. Pap János képviselő a határozati javaslat 5) pont h. alpontjának a következő 

módosítását javasolja: 
 

/5) A fejlesztéspolitika átfogó céljainak elérése érdekében az Országgyűlés a következő 
stratégiai célok elérését tűzi ki 2020-ig az ország fejlesztéspolitikája számára:/ 
 

„h. a természeti értékek megőrzése és az erőforrások, valamint a környezeti értékek 
fennmaradása és fenntartható hasznosulása révén elérhető, hogy elődeinktől kapott természeti 
táj és épített környezeti értékeink ápolásával és hasznosításával fejlődésünk a jövő nemzedékei 
számára is biztosítsa az egészséges, biztonságos, tiszta környezet és a fenntartható [növekedés] 
fejlődés feltételeit;” 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/27. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

20. Dr. Pap János képviselő a határozati javaslat 5) pont h. alpontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 

/5) A fejlesztéspolitika átfogó céljainak elérése érdekében az Országgyűlés a következő 
stratégiai célok elérését tűzi ki 2020-ig az ország fejlesztéspolitikája számára:/ 
 

„h. a természeti értékek megőrzése és az erőforrások, valamint a környezeti értékek 
fennmaradása és fenntartható fejlődés elvének megfelelő hasznosulása révén elérhető, hogy 
elődeinktől kapott természeti táj és épített környezeti értékeink ápolásával és hasznosításával 
fejlődésünk a jövő nemzedékei számára is biztosítsa az egészséges, biztonságos, tiszta 
környezet és a fenntartható [növekedés] fejlődés feltételeit;” 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/30. sz. módosító  
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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21. Dr. Pap János képviselő a határozati javaslat 5) pont i. alpontjának a következő 

módosítását javasolja: 
 

/5) A fejlesztéspolitika átfogó céljainak elérése érdekében az Országgyűlés a következő 
stratégiai célok elérését tűzi ki 2020-ig az ország fejlesztéspolitikája számára:/ 
 

„i. kiegyensúlyozott területi fejlődéssel biztosíthatjuk, hogy Magyarország valamennyi 
állampolgára lakóhelyétől függetlenül [egyenlő] közel azonos eséllyel juthasson hozzá az 
alapvető szolgáltatásokhoz, javakhoz és az ország valamennyi települése megmaradva, 
hagyományait megőrizve fejlődhessen a jövőben is.” 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/29. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője a Gazdasági biz., a 
Környezetvédelmi biz., az Önkormányzati biz., a 
Területfejlesztési biz. ülésén nem ért egyet, a 
Mezőgazdasági biz. ülésén egyetért

 
 
 

22. Dr. Pap János képviselő a határozati javaslat 6) pont a. alpontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 

/6) Az Országgyűlés a fejlesztéspolitika átfogó és stratégiai céljai mellett meghatározza 
azokat a horizontális szempontokat is, amelyek érvényesítését nem egy konkrét fejlesztési irány 
szolgálja, hanem a fejlesztéspolitika valamennyi szintjén, a tervezéstől a végrehajtásig 
figyelembe kell venni. Ezek:/ 
 

„a. a [fenntarthatóság szempontjának] fenntartható fejlődés érvényesülése, hogy a 
fejlesztéspolitika ne élje fel a jövő generációk számára elérhető természeti, társadalmi és 
gazdasági erőforrásokat;” 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/31. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
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- az Előterjesztő képviselője a Gazdasági biz., a 
Környezetvédelmi biz. egyetért, a Mezőgazdasági biz. 
ülésén nem ért egyet  

 
 
 

23. Farkas Imre és Jauernik István a határozati javaslat 7) pont b. alpontjának a 
következő módosítását javasolja: 

 
/7) Az Országgyűlés a térségi szemlélet érvényesítése, az ország kiegyensúlyozott területi 

fejlődése érdekében a területfejlesztési politika átfogó céljait a következő pontokkal egészíti ki:/ 
 
„a. térségi versenyképesség ösztönzése, hogy a területi kohézió megteremtésének 

motorja a helyi erőforrások lehető legjobb kihasználása legyen; 
 

b. területi felzárkózás megteremtése, hogy a leghátrányosabb helyzetű térségek kiemelt 
[figyelmet] és az országos átlagot legalább 30 %-kal meghaladó forrást, támogatást kapjanak a 
fejlesztéspolitikában;” 

 
Indokolás: Lásd a H/18067/42. sz. módosító javaslat  

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője a Gazdasági biz., az Európai 
ügyek biz., a Foglalkoztatási biz., a Költségvetési biz., a 
Környezetvédelmi biz., az Önkormányzati biz., a 
Területfejlesztési biz. ülésén nem ért egyet, a 
Mezőgazdasági biz. ülésén egyetért

 
 
 

24. A Területfejlesztési bizottság a határozati javaslat 7) pont b. alpontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 

/7) Az Országgyűlés a térségi szemlélet érvényesítése, az ország kiegyensúlyozott területi 
fejlődése érdekében a területfejlesztési politika átfogó céljait a következő pontokkal egészíti ki:/ 
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„b. területi felzárkózás megteremtése, hogy a leghátrányosabb helyzetű térségek kiemelt 
figyelmet kapjanak a fejlesztéspolitikában, valamint az országos átlagot jelentősen meghaladó 
mértékű, az elmaradottság arányában növekvő támogatást fejlesztéseik megvalósításához;” 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/58. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

25. A Területfejlesztési bizottság a határozati javaslat 7) pontját új c. alponttal 
javasolja kiegészíteni:  
 

/7) Az Országgyűlés a térségi szemlélet érvényesítése, az ország kiegyensúlyozott területi 
fejlődése érdekében a területfejlesztési politika átfogó céljait a következő pontokkal egészíti ki:/ 
 

„c) kiegyensúlyozott településhálózat kialakítása, különös tekintettel a városhiányos 
térségek dinamizálására, a gazdasági együttműködésbe való bekapcsolódásuk elősegítésére és a 
közösségi szolgáltatások elérhetőségére.” 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/59. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

26. Dr. Pap János képviselő a határozati javaslat 7) pont c. alpontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 

/7) Az Országgyűlés a térségi szemlélet érvényesítése, az ország kiegyensúlyozott területi 
fejlődése érdekében a területfejlesztési politika átfogó céljait a következő pontokkal egészíti ki:/ 
 
 

„c. fenntartható fejlődésnek megfelelő térségfejlődés és területi, természeti, táji, 
kulturális örökségvédelem, hogy a helyi erőforrások lehető legjobb kihasználása ne járjon az 
erőforrások kimerítésével és a jövő generációk számára is lehetőséget biztosítson;” 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/33. sz. módosító javaslat  
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- a Kulturális biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
- a Területfejlesztési biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért  

 
 
 

27. Farkas Imre és Jauernik István képviselő a határozati javaslat 7) pont e. 
alpontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/7) Az Országgyűlés a térségi szemlélet érvényesítése, az ország kiegyensúlyozott területi 
fejlődése érdekében a területfejlesztési politika átfogó céljait a következő pontokkal egészíti ki:/ 
 

„e. decentralizáció és regionalizmus erősítése, amelynek révén biztosítható, hogy a 
helyi közösségek számára legfontosabb fejlesztési döntések a közösséghez legközelebb eső 
(regionális, kistérségi) döntéshozatali szinten történjenek, ezáltal biztosítva a fejlesztéspolitika 
lehető legnagyobb hatékonyságát és társadalmi elfogadottságát.” 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/43. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. később foglal állást
- az Integrációs ügyek biz. később foglal állást
- a Foglalkoztatási biz. később foglal állást
-az Ifjúsági biz. később foglal állást
- az Informatikai biz. később foglal állást
- a Költségvetési biz. később foglal állást
- a Környezetvédelmi biz. később foglal állást
- a Kulturális biz. később foglal állást
- a Mezőgazdasági biz. később foglal állást
- az Oktatási biz. később foglal állást
- az Önkormányzati biz. később foglal állást
- a Területfejlesztési biz. később foglal állást

 
- az Előterjesztő képviselője később foglal állást

 
 
 

28. Kárpáti Zsuzsa, Kovács Tibor, Göndör István, Gőgös Zoltán, dr. Géczi József 
Alajos, Tatai-Tóth András, Halmai Gáborné, Ecsődi László, Jauernik István és dr. Orosz 
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Sándor képviselő a határozati javaslat 8. pont a. alpontjának a következő módosítását 
javasolja: 

 
/8) Az Országgyűlés az innováció elősegítése, valamint a versenyképesség javítása 

érdekében, a tudomány, a felsőoktatás, a kutatás-fejlesztés, a gazdaság és infrastruktúra térbeni 
koncentrációjára alapozva, kölcsönhatásuk és regionális szervező funkciójuk erősítésével az 
európai versenyképességi pólusok hálózatába illeszkedő fejlesztési pólusok kialakítását 
kezdeményezi és/ 
 

„a. Budapestet és agglomerációját kiemelt fejlesztési pólussá,” 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/45. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Európai ügyek biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
- a Területfejlesztési biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője a Gazdasági biz. ülésén  nem 
ért egyet, az Európai ügyek biz., a Foglalkoztatási biz., a, 
a Költségvetési biz., a Környezetvédelmi biz. a 
Mezőgazdasági biz., az Önkormányzati biz., a 
Területfejlesztési biz. ülésén egyetért

 
 
 

29. A Gazdasági bizottság a határozati javaslat 8) pontját új d. alponttal javasolja 
kiegészíteni: 
 

/8) Az Országgyűlés az innováció elősegítése, valamint a versenyképesség javítása 
érdekében, a tudomány, a felsőoktatás, a kutatás-fejlesztés, a gazdaság és infrastruktúra térbeni 
koncentrációjára alapozva, kölcsönhatásuk és regionális szervező funkciójuk erősítésével az 
európai versenyképességi pólusok hálózatába illeszkedő fejlesztési pólusok kialakítását 
kezdeményezi és/ 
 

d. továbbá szükségesnek tartja a pólusokkal együttműködő fejlesztési tengelyek, 
valamint a vonzáskörzetük dinamizálására képes nagyvárosok gazdasági térszervező 
szerepének megerősítését.  
 

Indokolás: Lásd a H/18067/60. sz. módosító javaslat  
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

30. Dr. Hankó Faragó Miklós és dr. Ipkovich György képviselő a határozati javaslat 
8) pont b. alpontjának a módosítását, valamint új d. alponttal javasolja kiegészíteni: 
 

/8) Az Országgyűlés az innováció elősegítése, valamint a versenyképesség javítása 
érdekében, a tudomány, a felsőoktatás, a kutatás-fejlesztés, a gazdaság és infrastruktúra térbeni 
koncentrációjára alapozva, kölcsönhatásuk és regionális szervező funkciójuk erősítésével az 
európai versenyképességi pólusok hálózatába illeszkedő fejlesztési pólusok kialakítását 
kezdeményezi és/ 
 

„a. Budapestet kiemelt fejlesztési pólussá, 
 
b. Debrecen, [Győr,] Miskolc, Pécs, Szeged városokat fejlesztési pólussá, továbbá 
 
c. Székesfehérvár, illetve Veszprém városát fejlesztési társközponttá  
 
d. Győr várost fejlesztési központtá, a Sopron-Szombathely-Zalaegerszeg-Nagykanizsa 

városok alkotta hálózatot pedig a Nyugat-Dunántúli gazdasági, innovációs és közlekedési 
fejlesztési tengelyévé  

 
jelöli ki.” 

 
Indokolás: Lásd a H/18067/15. sz. módosító javaslat  

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Európai ügyek biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Oktatási biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

31. Sági József, dr. Gyimesi Endre, Manninger Jenő, Garamvölgyi György és Nagy 
Kálmán képviselő a határozati javaslat 8) pont c. alpontjának a következő módosítását 
javasolja: 
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/8) Az Országgyűlés az innováció elősegítése, valamint a versenyképesség javítása 
érdekében, a tudomány, a felsőoktatás, a kutatás-fejlesztés, a gazdaság és infrastruktúra térbeni 
koncentrációjára alapozva, kölcsönhatásuk és regionális szervező funkciójuk erősítésével az 
európai versenyképességi pólusok hálózatába illeszkedő fejlesztési pólusok kialakítását 
kezdeményezi és/ 
 

„c. Székesfehérvár, Szombathely, Zalaegerszeg, illetve Veszprém városát fejlesztési 
társközponttá 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/46. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Európai ügyek biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

32. Sági József képviselő a határozati javaslat 8) pont c. alpontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 

/8) Az Országgyűlés az innováció elősegítése, valamint a versenyképesség javítása 
érdekében, a tudomány, a felsőoktatás, a kutatás-fejlesztés, a gazdaság és infrastruktúra térbeni 
koncentrációjára alapozva, kölcsönhatásuk és regionális szervező funkciójuk erősítésével az 
európai versenyképességi pólusok hálózatába illeszkedő fejlesztési pólusok kialakítását 
kezdeményezi és/ 
 

„c. Székesfehérvár, Szombathely, illetve Veszprém városát fejlesztési társközponttá 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/47. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
- az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
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- a Területfejlesztési biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

33. Domokos László képviselő a határozati javaslat 8) pont c. alpontjának a 
módosítását, valamint új d. alponttal történő kiegészítését javasolja: 
 

/8) Az Országgyűlés az innováció elősegítése, valamint a versenyképesség javítása 
érdekében, a tudomány, a felsőoktatás, a kutatás-fejlesztés, a gazdaság és infrastruktúra térbeni 
koncentrációjára alapozva, kölcsönhatásuk és regionális szervező funkciójuk erősítésével az 
európai versenyképességi pólusok hálózatába illeszkedő fejlesztési pólusok kialakítását 
kezdeményezi és/ 
 

„a. Budapestet kiemelt fejlesztési pólussá, 
 
b. Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged városokat fejlesztési pólussá, továbbá 
 
c. Székesfehérvár, illetve Veszprém városát fejlesztési társközponttá [jelöli ki],
 
d. Szeged illetve Kecskemét-Szavas-Békéscsaba-Gyula fejlesztési tengely 

társpóluscsoport városhálózatát jelöli ki.” 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/57. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

34. Domokos László képviselő a határozati javaslat 8) pont c. alpontjának a 
módosítását, valamint új d. alponttal történő kiegészítését javasolja: 
 

/8) Az Országgyűlés az innováció elősegítése, valamint a versenyképesség javítása 
érdekében, a tudomány, a felsőoktatás, a kutatás-fejlesztés, a gazdaság és infrastruktúra térbeni 
koncentrációjára alapozva, kölcsönhatásuk és regionális szervező funkciójuk erősítésével az 
európai versenyképességi pólusok hálózatába illeszkedő fejlesztési pólusok kialakítását 
kezdeményezi és/ 
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„a. Budapestet kiemelt fejlesztési pólussá, 
 
b. Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged városokat fejlesztési pólussá, továbbá 
 
c. Székesfehérvár, illetve Veszprém városát fejlesztési társközponttá [jelöli ki],
 
d. Szeged, Kecskemét illetve Békés-Békéscsaba-Gyula városokat fejlesztési 

társközponttá jelöli ki.” 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/56. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

35. Csabai Lászlóné képviselő a határozati javaslat 8) pont b. és c. alpontjának a 
módosítását. valamint új d. alponttal történő kiegészítését javasolja: 

 
/8) Az Országgyűlés az innováció elősegítése, valamint a versenyképesség javítása 

érdekében, a tudomány, a felsőoktatás, a kutatás-fejlesztés, a gazdaság és infrastruktúra térbeni 
koncentrációjára alapozva, kölcsönhatásuk és regionális szervező funkciójuk erősítésével az 
európai versenyképességi pólusok hálózatába illeszkedő fejlesztési pólusok kialakítását 
kezdeményezi és/ 
 

 „b. [Debrecen,] Győr, Miskolc, Pécs, Szeged városokat fejlesztési pólussá, továbbá 
 
c. Székesfehérvár, illetve Veszprém városát fejlesztési társközponttá,  
 
d. Nyíregyháza, Debrecen városokat Kelet-Magyarország gazdasági, innovációs és 

közlekedési fejlesztési tengelyévé 
 
jelöli ki.” 

 
Indokolás: Lásd a H/18067/41. sz. módosító javaslat  

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja
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- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

36. Dr. Balogh László és Márfai Péter képviselő a határozati javaslat 8) pont c. 
alpontjának az elhagyását javasolja: 
 

/8) Az Országgyűlés az innováció elősegítése, valamint a versenyképesség javítása 
érdekében, a tudomány, a felsőoktatás, a kutatás-fejlesztés, a gazdaság és infrastruktúra térbeni 
koncentrációjára alapozva, kölcsönhatásuk és regionális szervező funkciójuk erősítésével az 
európai versenyképességi pólusok hálózatába illeszkedő fejlesztési pólusok kialakítását 
kezdeményezi és/ 
 

„[c. Székesfehérvár, illetve Veszprém városát fejlesztési társközponttá]”  
 
/jelöli ki.”/ 

 
Indokolás: Lásd a H/18067/40. sz. módosító javaslat  

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

37. Balogh József, Varga László és Bán Imre képviselő a határozati javaslat 8) 
pontját új d. alponttal javasolják kiegészíteni: 

 
/8) Az Országgyűlés az innováció elősegítése, valamint a versenyképesség javítása 

érdekében, a tudomány, a felsőoktatás, a kutatás-fejlesztés, a gazdaság és infrastruktúra térbeni 
koncentrációjára alapozva, kölcsönhatásuk és regionális szervező funkciójuk erősítésével az 
európai versenyképességi pólusok hálózatába illeszkedő fejlesztési pólusok kialakítását 
kezdeményezi és/ 



 24

 
„d. A versenyképesség erősítése céljából szükségesnek tartja a városhálózatok és 

tengelyek fejlesztését is 
 
/jelöli ki.”/ 

 
Indokolás: Lásd a H/18067/39. sz. módosító javaslat  

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Európai ügyek biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

38. Nógrádi Zoltán és Szabó István képviselő a határozati javaslat 9) pont a. 
alpontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/9) Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a Koncepció alapján/ 
 

„a. készítse el az európai uniós források felhasználásához szükséges stratégiai tervet, 
[és] operatív programokat és a Nemzeti Stratégiai Referenciakeretet, amit 2006. január 31-ig 
terjesszen az Országgyűlés elé jóváhagyásra.” 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/48. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Európai ügyek biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

39. Wekler Ferenc képviselő a határozati javaslat 9) pont a. alpontjának a következő 
módosítását javasolja: 
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/9) Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a Koncepció alapján/ 

 
„a. [készítse el az európai uniós források felhasználásához szükséges stratégiai 

tervet [és] operatív programokat] olyan stratégiai tervet készítsen, amelyben minden régió 
saját regionális operatív programja szerepel, s a regionális operatív programok irányítását a 
regionális fejlesztési tanácsok hatáskörébe adja.” 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/51. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

40. Nógrádi Zoltán és Szabó István képviselő a határozati javaslat 9) pont b. 
alpontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/9) Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a Koncepció alapján/ 
 

„b. [a Koncepcióban foglalt célok figyelembevételével] az Országgyűlés által 
jóváhagyott Nemzeti Stratégiai Referenciakeretről folytassa le a tárgyalásokat az Európai 
Bizottság képviselőivel;” 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/49. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Európai ügyek biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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41. Nógrádi Zoltán és Szabó István képviselő a határozati javaslat 9) pont b. 
alpontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/9) Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a Koncepció alapján/ 
 

„b. [a Koncepcióban foglalt célok figyelembevételével] az Országgyűlés által 
jóváhagyott Nemzeti Stratégiai Referenciakeretről folytassa le a tárgyalásokat az Európai 
Bizottság képviselőivel;” 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/49. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

42. Wekler Ferenc képviselő a határozati javaslat 9) pont d. alpontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 

/9) Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a Koncepció alapján/ 
 

„d. kísérje figyelemmel a Koncepcióban foglaltak teljesülését és ennek 
megvalósulásáról [2010.] 2008. október 31-ig tájékoztassa az Országgyűlést.” 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/50. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- az Európai ügyek biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
- a Területfejlesztési biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért  

 
 
 

43. Pettkó András képviselő a határozati javaslat II. részének 2.5. Prioritások című 
fejezetét új 4. alponttal javasolja kiegészíteni: 
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„2.5.4. Aktív állampolgárok, civil társadalom megerősítése prioritáscsoport 
 
A társadalmi párbeszéd intézményrendszerének nélkülözhetetlen eleme az aktív és 

öntudatos állampolgárok által létrehozott erős civil szektor. A társadalmi párbeszéd 
szempontjából a civil szektor részét képezik a helyi közösségek, a különböző érdekek mentén 
szerveződő érdekközösségek és a formalizált civilszervezetek. 

 
Az európai uniós források megfelelő mértékű és szintű fogadásához elengedhetetlen az 

aktív állampolgárok közösségei, az erős, felkészült non-profit szektor, mely növeli más 
szektorok fogadóképességét is. 

 
Aktív állampolgári magatartás elősegítéséhez meglévő és kifejlesztendő programok 

kiemelt támogatása szükséges, melyek ezen állampolgári magatartást és a civil szervezetek 
ilyen irányú képességét hatékonyan növeli, ehhez szükséges infrastruktúrákat (információs 
rendszereket, oktatásokat, szolgáltatásokat stb.) támogatja. 

 
Az aktív állampolgároknak és a szervezeteiknek olyan közösségbarát, átlátható és 

részvétel lehetőségét felkínáló állam- és közigazgatási, közszolgáltatási struktúrára van 
szükség, melyben ezek megerősödhetnek.”  

 
Indokolás: Lásd a H/18067/14. sz. módosító javaslat  

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 

- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja 
- a Költségvetési biz. nem támogatja 
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja 
- a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja 
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja 
- az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja 
- az Önkormányzati biz. nem támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

44. Béki Gabriella képviselő a határozati javaslat II. részének 2.5. Prioritások című 
fejezetét új 5. alponttal javasolja kiegészíteni: 
 

/2.5. Prioritások 
 
2.5.1. Befektetés az emberbe” priritáscsoport/ 
 
 
„5. Aktív állampolgárok, civil társadalom megerősítése 
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A társadalmi párbeszéd intézményrendszerének nélkülözhetetlen eleme az aktív és 
öntudatos állampolgárok által létrehozott erős civil szektor. A társadalmi párbeszéd 
szempontjából a civil szektor részét képezik a helyi közösségek, a különböző érdekek mentén 
szerveződő érdekközösségek és a formalizált civilszervezetek. 

 
Az európai uniós források megfelelő mértékű és szintű fogadásához elengedhetetlen az 

aktív állampolgárok közösségei, az erős, felkészült non-profit szektor, mely növeli más 
szektorok fogadóképességét is. 

 
Aktív állampolgári magatartás elősegítéséhez meglévő és kifejlesztendő programok 

kiemelt támogatása szükséges, melyek ezen állampolgári magatartást és a civil szervezetek 
ilyen irányú képességét hatékonyan növelik, ehhez szükséges infrastruktúrákat (információs 
rendszereket, oktatásokat, szolgáltatásokat stb.) támogatják. 

 
Az aktív állampolgároknak és a szervezeteiknek olyan közösségbarát, átlátható és a 

részvétel lehetőségét felkínáló állam- és közigazgatási, közszolgáltatási struktúrára van 
szükség, melyben ezek megerősödhetnek.”  

 
Indokolás: Lásd a H/18067/16. sz. módosító javaslat  

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja 

- a Foglalkoztatási biz. támogatja 
- a Költségvetési biz. támogatja 
- a Környezetvédelmi biz. támogatja 
- a Kulturális biz. támogatja 
- a Mezőgazdasági biz. támogatja 
- az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja 
- az Önkormányzati biz. támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője a Gazdasági biz., a 
Foglalkoztatási biz., a Költségvetési biz., a Kulturális 
biz., a Mezőgazdasági biz., az Önkormányzati biz. ülésén 
egyetért, a Környezetvédelmi biz., az Oktatási biz. ülésén 
nem ért egyet  
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Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. december 1. 
 
 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági  

bizottság elnöke 

Dr. Eörsi Mátyás s.k., 
az Európai Ügyek 
bizottság elnöke 

 
 

Dr. Balsai István s.k., 
a Foglalkoztatási és munkaügyi 

bizottság elnöke 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési és pénzügyi 

 bizottság elnöke 
 
 

Dr. Turi-Kovács Béla s.k., 
a Környezetvédelmi 

bizottság elnöke 

Dr. Pető Iván s.k., 
a Kulturális és sajtó 

bizottság elnöke 
 
 

Dr. Magda Sándor s.k., 
a Mezőgazdasági 
bizottság elnöke 

Dr. Jánosi György s.k., 
az Oktatási és tudományos  

bizottság elnöke 
 
 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati  
bizottság elnöke 

Szabó György s.k., 
a Területfejlesztési 

bizottság elnöke 
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