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Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága – első helyen kijelölt bizottságként –, Emberi 
jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Költségvetési 
és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság), Környezetvédelmi bizottsága, 
Kulturális és sajtó bizottsága (a továbbiakban: Kulturális bizottság), Mezőgazdasági bizottsága, 
Oktatási és tudományos bizottsága (a 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/18067/63-88. számú módosító javaslatokat.  
 
 
 Az Európai ügyek bizottsága 2005. december 12-ei, a Foglalkoztatási bizottság 2005. 
december 8-ai ülésén alakítja ki állásfoglalását. 
  

Az Ifjúsági és az Informatikai bizottságok a határozati javaslatot nem tárgyalták, mivel 
nem érkezett a feladatkörükbe tartozó kapcsolódó módosító javaslat. 
 
 
 

I. 
 

1. 
 

A Területfejlesztési bizottság a határozati javaslat preambuluma második francia 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /Az Országgyűlés/ 
 
 „− fontosnak tartva a közép-európai régióban játszott jövőbeli szerepét,” 
 
 /a következő határozatot hozza:/ 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/86. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
 

2. Wekler Ferenc képviselő – kapcsolódva saját H/18067/53. számú módosító 
javaslatához (a H/18067/62. sz. ajánlás 9. pontja) - 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, illetve a 
regionalizmus elvét, hogy a régiók a fejlesztéspolitika meghatározó szereplőivé váljanak. ” 

 
Indokolás: Lásd a H/18067/63. sz. kapcsolódó módosító  

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

- az Emberi jogi 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

 
 
 

3. A Területfejlesztési bizottság a határozati javaslat 3) pontja felvezető szövegének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 „3) Cél, hogy Magyarország 2020-ra Európa legdinamikusabban fejlődő, az uniós átlagot 
meghaladó 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/18067/87. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

4. A Területfejlesztési bizottság a határozati javaslat 5) pontja i. alpontjának a 
következő módosítását javasolja: 
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 /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] hasonló eséllyel juthasson hozzá az alapvető 
szolgáltatásokhoz, javakhoz és az ország valamennyi települése megmaradva, hagyományait 
megőrizve fejlődhessen a jövőben is.” 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/88. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

5. Domokos László és Babák Mihály képviselő – kapcsolódva Sági József, dr. 
Gyimesi Endre, Manninger Jenő, Garamvölgyi György és Nagy Kálmán képviselő H/18067/46. 
számú módosító javaslatához (a H/18067/62. sz. ajánlás 31. pontja) - a határozati javaslat 8) 
pont b. 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/ 
 

„b. Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged városokat, Szarvas-Békés-Békéscsaba-Gyula 
városegyüttes fejlesztési pólussá, továbbá 

 
jelöli ki.” 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/66. sz. kapcsolódó módosító  
javaslat indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
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- az Oktatási biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője  
a Mezőgazdasági biz. ülésén egyetért
a további bizottságok ülésein nem ért egyet 

 
 

6. Nógrádi Zoltán képviselő – kapcsolódva Sági József, dr. Gyimesi Endre, Manninger 
Jenő, Garamvölgyi György és Nagy Kálmán képviselő H/18067/46. számú módosító 
javaslatához (a H/18067/62. sz. ajánlás 31. pontja) - 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, illetve Veszprém] e határozat kihirdetésének napján minden, a b) 
pontban nem említett megyei jogú városnak minősülő [városát] települést fejlesztési 
társközponttá 

 
jelöli ki.” 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/65. sz. kapcsolódó módosító  
javaslat indokolását. 

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

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

 
- az Előterjesztő képviselője 
a Mezőgazdasági biz. ülésén egyetért
a további bizottságok ülésein nem ért egyet 

 
7. Domokos László, Endre Sándor és dr.Dancsó József képviselő – kapcsolódva Sági 

József, dr. Gyimesi Endre, Manninger Jenő, Garamvölgyi György és Nagy Kálmán képviselő 
H/18067/46. számú módosító javaslatához (a H/18067/62. sz. ajánlás 31. pontja) - a határozati 
javaslat 8) pont c. alpontjának a következő módosítását javasolja: 



 6

 
/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] Békéscsaba városát fejlesztési társközponttá 
 
jelöli ki.” 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/68. sz. kapcsolódó módosító  
javaslat indokolását. 

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

- az Emberi jogi 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. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

8. Szabó István és Endre Sándor képviselő – kapcsolódva Sági József, dr. Gyimesi 
Endre, Manninger Jenő, Garamvölgyi György és Nagy Kálmán képviselő H/18067/46. számú 
módosító javaslatához (a H/18067/62. sz. ajánlás 31. pontja) - 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, illetve] Veszprém városát fejlesztési társközponttá 
 
jelöli ki.” 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/69. sz. kapcsolódó módosító  
javaslat indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
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- 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. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

9. Dr. Gyimesi Endre, Endre Sándor, Nagy Kálmán, Garamvölgyi György, Sági 
József és Nógrádi László képviselő – kapcsolódva Sági József, dr. Gyimesi Endre, Manninger 
Jenő, Garamvölgyi György és Nagy Kálmán képviselő H/18067/46. számú módosító 
javaslatához (a H/18067/62. sz. ajánlás 31. pontja) - 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, illetve Veszprém] Zalaegerszeg városát fejlesztési társközponttá 
 
jelöli ki.” 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/70. sz. kapcsolódó módosító  
javaslat indokolását. 

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

- az Emberi jogi 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. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
10.Endre Sándor, Sági József, Nagy Kálmán, Bátshy Tamás, dr. Gyimesi Endre, 

Garamvölgyi György és Nógrádi László képviselő – kapcsolódva Sági József, dr. Gyimesi 
Endre, Manninger Jenő, Garamvölgyi György és Nagy Kálmán képviselő H/18067/46. számú 
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módosító javaslatához (a H/18067/62. sz. ajánlás 31. pontja) - 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, illetve Veszprém] Szombathely városát fejlesztési társközponttá 
 
jelöli ki.” 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/71. sz. kapcsolódó módosító  
javaslat indokolását. 

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

- az Emberi jogi 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. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

11.Endre Sándor és Szabó István képviselő – kapcsolódva Sági József, dr. Gyimesi 
Endre, Manninger Jenő, Garamvölgyi György és Nagy Kálmán képviselő H/18067/46. számú 
módosító javaslatához (a H/18067/62. sz. ajánlás 31. pontja) - 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, illetve Veszprém] Tatabánya városát fejlesztési társközponttá 
 
jelöli ki.” 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/72. sz. kapcsolódó módosító  
javaslat indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Emberi jogi 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. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

12.Endre Sándor, Szabó István és Domokos László képviselő – kapcsolódva Sági 
József, dr. Gyimesi Endre, Manninger Jenő, Garamvölgyi György és Nagy Kálmán képviselő 
H/18067/46. számú módosító javaslatához (a H/18067/62. sz. ajánlás 31. pontja) - 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, illetve Veszprém] Szolnok városát fejlesztési társközponttá 
 
jelöli ki.” 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/73. sz. kapcsolódó módosító  
javaslat indokolását. 

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

- az Emberi jogi 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. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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13. Endre Sándor, Braun Márton és Domokos László képviselő – kapcsolódva Sági 

József, dr. Gyimesi Endre, Manninger Jenő, Garamvölgyi György és Nagy Kálmán képviselő 
H/18067/46. számú módosító javaslatához (a H/18067/62. sz. ajánlás 31. pontja) - 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, illetve Veszprém] Szekszárd városát fejlesztési társközponttá 
 
jelöli ki.” 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/74. sz. kapcsolódó módosító  
javaslat indokolását. 

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

- az Emberi jogi 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. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

14. Endre Sándor, Domokos László és dr. Gyimesi Endre képviselő – kapcsolódva 
Sági József, dr. Gyimesi Endre, Manninger Jenő, Garamvölgyi György és Nagy Kálmán 
képviselő H/18067/46. számú módosító javaslatához (a H/18067/62. sz. ajánlás 31. pontja) - 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, illetve Veszprém] Sopron városát fejlesztési társközponttá 
 
jelöli ki.” 
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Indokolás: Lásd a H/18067/75. sz. kapcsolódó módosító  

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

- az Emberi jogi 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. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

15. Endre Sándor és Szabó István képviselő – kapcsolódva Sági József, dr. Gyimesi 
Endre, Manninger Jenő, Garamvölgyi György és Nagy Kálmán képviselő H/18067/46. számú 
módosító javaslatához (a H/18067/62. sz. ajánlás 31. pontja) - 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 [, illetve Veszprém] városát fejlesztési társközponttá 
 
jelöli ki.” 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/76. sz. kapcsolódó módosító  
javaslat indokolását. 

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

- az Emberi jogi 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. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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16. Endre Sándor és Szabó István képviselő – kapcsolódva Sági József, dr. Gyimesi 
Endre, Manninger Jenő, Garamvölgyi György és Nagy Kálmán képviselő H/18067/46. számú 
módosító javaslatához (a H/18067/62. sz. ajánlás 31. pontja) - 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, illetve Veszprém] Salgótarján városát fejlesztési társközponttá 
 
jelöli ki.” 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/77. sz. kapcsolódó módosító  
javaslat indokolását. 

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

- az Emberi jogi 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. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

17. Endre Sándor és Domokos László képviselő – kapcsolódva Sági József, dr. 
Gyimesi Endre, Manninger Jenő, Garamvölgyi György és Nagy Kálmán képviselő H/18067/46. 
számú módosító javaslatához (a H/18067/62. sz. ajánlás 31. pontja) - 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/ 
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„c. [Székesfehérvár, illetve Veszprém] e határozat kihirdetésének napján minden, a b) 
pontban nem említett megyei jogú városnak minősülő [városát] települést fejlesztési 
társközponttá 

 
jelöli ki.” 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/78. sz. kapcsolódó módosító  
javaslat indokolását. 

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

- az Emberi jogi 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. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
 

18. Endre Sándor és Szabó István képviselő – kapcsolódva Sági József, dr. Gyimesi 
Endre, Manninger Jenő, Garamvölgyi György és Nagy Kálmán képviselő H/18067/46. számú 
módosító javaslatához (a H/18067/62. sz. ajánlás 31. pontja) - 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, illetve Veszprém] Nyíregyháza városát fejlesztési társközponttá 
 
jelöli ki.” 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/79. sz. kapcsolódó módosító  
javaslat indokolását. 

 
 
 
 
 



 14

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Emberi jogi 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. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

19. Dr. Gyimesi Endre, Nagy Kálmán, Garamvölgyi György, Cseresnyés Péter, 
Endre Sándor és Nógrádi László, képviselő – kapcsolódva Sági József, dr. Gyimesi Endre, 
Manninger Jenő, Garamvölgyi György és Nagy Kálmán képviselő H/18067/46. számú 
módosító javaslatához (a H/18067/62. sz. ajánlás 31. pontja) - 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, illetve Veszprém] Nagykanizsa városát fejlesztési társközponttá 
 
jelöli ki.” 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/80. sz. kapcsolódó módosító  
javaslat indokolását. 

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

- az Emberi jogi 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. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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20. Ivanics István, Nyitray András, Endre Sándor, Domokos László és dr. Horváth 
Zsolt képviselő – kapcsolódva Sági József, dr. Gyimesi Endre, Manninger Jenő, Garamvölgyi 
György és Nagy Kálmán képviselő H/18067/46. számú módosító javaslatához (a H/18067/62. 
sz. ajánlás 31. pontja) - 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, illetve Veszprém] Kecskemét városát fejlesztési társközponttá 
 
jelöli ki.” 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/81. sz. kapcsolódó módosító  
javaslat indokolását. 

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

- az Emberi jogi 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. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

21. Endre Sándor és dr. Mátrai Márta képviselő – kapcsolódva Sági József, dr. 
Gyimesi Endre, Manninger Jenő, Garamvölgyi György és Nagy Kálmán képviselő H/18067/46. 
számú módosító javaslatához (a H/18067/62. sz. ajánlás 31. pontja) - 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, illetve Veszprém] Kaposvár városát fejlesztési társközponttá 
 
jelöli ki.” 
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Indokolás: Lásd a H/18067/82. sz. kapcsolódó módosító  

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

- az Emberi jogi 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. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

22. Endre Sándor, Szabó István és Domokos László képviselő – kapcsolódva Sági 
József, dr. Gyimesi Endre, Manninger Jenő, Garamvölgyi György és Nagy Kálmán képviselő 
H/18067/46. számú módosító javaslatához (a H/18067/62. sz. ajánlás 31. pontja) - 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, illetve Veszprém] Hódmezővásárhely városát fejlesztési 
társközponttá 

 
jelöli ki.” 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/83. sz. kapcsolódó módosító  
javaslat indokolását. 

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

- az Emberi jogi 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. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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23. Endre Sándor, Szabó István és Demeter Ervin képviselő – kapcsolódva Sági 
József, dr. Gyimesi Endre, Manninger Jenő, Garamvölgyi György és Nagy Kálmán képviselő 
H/18067/46. számú módosító javaslatához (a H/18067/62. sz. ajánlás 31. pontja) - 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, illetve Veszprém] Eger városát fejlesztési társközponttá 
 
jelöli ki.” 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/84. sz. kapcsolódó módosító  
javaslat indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Informatikai 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. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

24. Endre Sándor, Szabó István és Domokos László képviselő – kapcsolódva Sági 
József, dr. Gyimesi Endre, Manninger Jenő, Garamvölgyi György és Nagy Kálmán képviselő 
H/18067/46. számú módosító javaslatához (a H/18067/62. sz. ajánlás 31. pontja) - 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/ 
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„c. [Székesfehérvár, illetve Veszprém] Dunaújváros városát fejlesztési társközponttá 
 
jelöli ki.” 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/85. sz. kapcsolódó módosító  
javaslat indokolását. 

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

- az Emberi jogi 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. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

25. Domokos László és és Babák Mihály képviselő – kapcsolódva Domokos László 
H/18067/51. számú módosító javaslatához (a H/18067/62. sz. ajánlás 34. pontja) - 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/ 
 

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

„d) Szarvas-Békés-Békéscsba-Gyula városokat pólus szerepét betöltő városegyüttessé 
 
jelöli ki.” 
 

Indokolás: Lásd a H/18067/67. sz. kapcsolódó módosító  
javaslat indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Emberi jogi 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. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

26. Wekler Ferenc képviselő - kapcsolódva saját H/18067/51. számú módosító 
javaslatához (a H/18067/62. sz. ajánlás 39. pontja) - 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], amelyben minden régió saját regionális operatív programja is 
szerepel, s a regionális operatív programok végrehajtásának felelősségét a regionális fejlesztési 
tanácsok felelősségi körébe utalja.” 

 
Indokolás: Lásd a H/18067/64. sz. kapcsolódó módosító  

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Költségvetési 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
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II. 
 
 
 

A Gazdasági bizottság, illetve az Előterjesztő képviselője utólagos állásfoglalásai a 
H/18067/62. sz. ajánlás pontjainak sorrendjében: 
 
 

Ajánláspont: Bizottság állásfoglalása: Előterjesztő állásfoglalása: 
24. támogatja egyetért 
25. támogatja egyetért 

 
 
 
 
 

Az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság, illetve az Előterjesztő képviselője 
utólagos állásfoglalásai a H/18067/62. sz. ajánlás pontjainak sorrendjében: 
 
 

Ajánláspont: Bizottság állásfoglalása: Előterjesztő állásfoglalása: 
1. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
2. támogatja egyetért 
3. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
4. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
5. támogatja egyetért 
6. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
7. támogatja nem ért egyet 
8. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
9. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
10. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
11. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
12. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
13. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
14. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
15. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
16. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
17. támogatja egyetért 
18. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
19. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
20. támogatja egyetért 
21. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
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22. támogatja egyetért 
23. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
24. támogatja egyetért 
25. támogatja egyetért 
26. támogatja egyetért 
27. támogatja egyetért 
28. támogatja egyetért 
29. támogatja egyetért 
30. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
31. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
32. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
33. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
34. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
35. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
36. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
37. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
38. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
39. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
40. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
41. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
42. támogatja egyetért 
43. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
44. támogatja egyetért 

 
 
 

Az Ifjúsági és sport bizottság, illetve az Előterjesztő képviselője utólagos állásfoglalásai a 
H/18067/62. sz. ajánlás pontjainak sorrendjében: 
 
 

Ajánláspont: Bizottság állásfoglalása: Előterjesztő állásfoglalása: 
7. nem támogatja nem ért egyet 
12. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
13. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
14. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
18. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
43. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
44. támogatja egyetért 
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Az Informatikai és Távközlési bizottság, illetve az Előterjesztő képviselője utólagos 
állásfoglalásai a H/18067/62. sz. ajánlás pontjainak sorrendjében: 
 
 

Ajánláspont: Bizottság állásfoglalása: Előterjesztő állásfoglalása: 
17. nem támogatja nem ért egyet 
35. nem támogatja nem ért egyet 
37. nem támogatja nem ért egyet 
39. támogatja egyetért 
41. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
42. támogatja egyetért 

 
 

A Mezőgazdasági bizottság, illetve az Előterjesztő képviselője utólagos állásfoglalásai a 
H/18067/62. sz. ajánlás pontjainak sorrendjében: 
 
 

Ajánláspont: Bizottság állásfoglalása: Előterjesztő állásfoglalása: 
5. támogatja egyetért 
24. támogatja egyetért 
25. támogatja egyetért 
29. támogatja egyetért 

 
 
 
 

III. 
 
 

A H/18067/62. számú ajánlás 16. sz. pontja helyesen: 
 

1. 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:/ 
 

„a. [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;” 
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Indokolás: Lásd a H/18067/28. sz. módosító  

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője  
a Területfejlesztési biz. ülésén egyetért 
a további bizottságok ülésein nem ért egyet

 
 
 

A H/18067/62. számú ajánlás 29. sz. pontja helyesen: 
 

2. A Területfejlesztési 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. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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IV. 
 
 
 

A bizottságok állásfoglalásai a H/18067/62. sz. ajánlás 27. sz. pontjában foglalt 
módosító indítványról: 
 
 

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. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 

Budapest, 2005. december 7. 
 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági  

bizottság elnöke 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 

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 
 
 
 
 
 


