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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága - első helyen kijelölt bizottságként, az 
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság), a 
Gazdasági bizottsága, az Önkormányzati bizottsága valamint a Területfejlesztési bizottság, 
megvitatta a Nemzeti Vidékpolitikai Tanácsról szóló, T/19082. számon beterjesztett 
törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/19082/1-4. számú módosító javaslatokat. (A 
T/19082/5. sz. kapcsolódó módosító javaslatot a kiegészítő ajánlás fogja tartalmazni). 
 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat 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 törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat 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 törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal 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. 

_____________________ 
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 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. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé. 
 
 

1.  Kárpáti Zsuzsa képviselő a törvényjavaslat helyébe az alábbi szövegezésű 
javaslat elfogadását javasolja: 
 

"2006. évi ……………………törvény 

a Nemzeti Vidékpolitikai Tanácsról 

A polgárok alkotmányos jogai érvényesülése, valamint esélyegyenlősége lakóhelytől 
független biztosításának előmozdítása, a városi és vidéki életminőség egymáshoz történő 
közelítése, az ország természeti, települési, környezeti, kulturális adottságainak megőrzése, 
fejlesztése és hasznosítása, a településeken élők társadalmi kohéziójának erősítése, a vidéki 
közösségi hagyományok ápolása olyan kiemelkedő nemzeti célok, amelyek széleskörű 
társadalmi részvétellel kialakított és folyamatosan megújított vidékpolitikát igényelnek. 
Ennek a folyamatnak az előmozdítása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt 
alkotja: 

I. fejezet 
A NEMZETI VIDÉKPOLITIKAI TANÁCS FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE 

1.§ 
 
(1) A Nemzeti Vidékpolitikai Tanács (a továbbiakban: Tanács) a vidék társadalmi szerepének 
erősítéséért, a vidék felzárkóztatásáért, a vidéki környezetben élők életminőségének 
javításáért tevékenykedő, a vidékpolitika kidolgozásában és megvalósításában közreműködést 
vállaló, véleményt formáló és társadalmi egyeztetést folytató - a politikai közéletet, a 
tudományos-szakmai közösségeket, a településeket, valamint a civil szervezeteket képviselő - 
független közjogi testület. 
 
(2) A Tanács az (1) bekezdésben megjelölt célok érdekében: 

a) kidolgozza a hosszabb távú vidékpolitikai programokra vonatkozó javaslatait, illetve 
a programok végrehajtását szolgáló cselekvési programterveket, kezdeményezi 
mindezek elfogadását; 
b) figyelemmel kíséri a vidékpolitika hosszabb távú programjának érvényesülését és a 
cselekvési programterv megvalósítását; 
c) véleményezi a Kormány elé kerülő, a vidéki térségeket érintő törvények és 
országgyűlési döntések tervezetére vonatkozó előterjesztéseket; d) javaslatokkal, 
szervezési tevékenységgel elősegíti a cselekvési programterv megvalósulását; 
e) helyzetfelméréseket, tanulmányokat és jelentéseket készít a vidék helyzetéről, a 
vidéket jellemző folyamatokról; 
f) társadalmi egyeztetést végez és konzultációt folytat a vidék társadalmi szereplőivel;  
g) tájékoztatási feladatokat lát el. 

 
2.§ 

 
(1) A Tanács kidolgozza a hosszabb távra szóló vidékpolitikai programokra (a továbbiakban: 
vidékpolitikai programok) vonatkozó javaslatait, és a Kormánynál kezdeményezi annak 
elfogadását. 
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(2) A vidékpolitikai programok figyelembevételével a Tanács kidolgozza a középtávú 
vidékpolitikai cselekvési programtervre (a továbbiakban: cselekvési programterv) vonatkozó 
javaslatát, és a Kormánynál kezdeményezi annak elfogadását. 
 
(3) A cselekvési programterv elfogadásáról a Kormány dönt. 
 
(4) A cselekvési programterv különösen az alábbiakat tartalmazza: 

a) a cselekvési programterv időbeli hatályát; 
b) a kitűzött célokat és azok területeit; 
c) a megvalósítandó intézkedések területi vagy horizontális lehatárolását; 
d) a cselekvési programterv évekre lebontott pénzügyi tervét (feltüntetve a források 
jellegét); 
e) a cselekvési programterv megvalósításáért felelős kormányzati szervezeteket; 
f) a cselekvési programterv megvalósítására felkért nem kormányzati szervezeteket; 
g) a cselekvési programterv végrehajtása érdekében megalkotandó, illetve módosítandó 
jogszabályokat. 

 
(5) A Tanács a vidékpolitika programra, illetve cselekvési programtervre vonatkozó javaslatát 
az érintett kormányzati szervekkel, a helyi önkormányzatok országos szövetségeivel, az 
érdekképviseleti, illetve civil szervezetekkel, valamint az illetékes köztestületekkel egyeztetve 
alakítja a ki. 
 

3.§ 
 
(1) A Tanács véleményt nyilvánít a költségvetési törvényjavaslatról, arra tekintettel, hogy az 
abban foglaltak miként szolgálják a vidékpolitikai célok, illetve cselekvési programterv 
megvalósítását. 
 
(2) A Tanács az (1) bekezdés szerinti szempontok alapján véleményt nyilvánít a költségvetés 
végrehajtásáról szóló zárszámadási törvényjavaslatról. 
 
(3) A Tanács - a Kormány felkérésére - véleményezi az ország hosszabb távú, illetve 
jelentősebb programjaira, koncepcióira, fejlesztéseire vonatkozó kormány-előterjesztések, 
valamint e tárgyban az Országgyűléshez benyújtandó előterjesztések tervezeteit. 
 
(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglalt véleményezésre a Tanácsnak legalább 15 napot kell 

biztosítani. 
 
(5) A Kormány vagy annak megbízásából, az illetékes miniszter megkeresésére a Tanács 
állást foglalhat egyes vidékpolitikai kérdésekben. 
 

4.§ 
 
(1) A Tanács írásbeli kérdéssel fordulhat az állami szervekhez, helyi önkormányzatokhoz, 
fejlesztési tanácsokhoz, köztestületekhez a cselekvési programtervben foglaltak 
teljesítésével, megvalósításával kapcsolatban. 
 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt szerv a kérdésre köteles 30 napon belül érdemi választ adni, 
ha pedig a kérdés megválaszolása nem tartozik a hatáskörébe, a hatáskörrel rendelkező 
szervhez az írásbeli kérdést - a Tanács írásbeli tájékoztatása mellett - 8 napon belül 
megküldi. 
 

5.§ 
 
A feladatkörébe tartozó ügyben a Tanács általános jelleggel megfogalmazhatja álláspontját, és 
dönthet annak nyilvánosságra hozataláról. 
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6.§ 

 
(1) A Tanács folyamatosan figyelemmel kíséri a vidéken zajló főbb természeti, gazdasági, 
társadalmi folyamatokat; és az ezzel kapcsolatosan keletkezett adatokat, elemzéseket - 
jelentés formájában - honlapján, illetve a sajtóban nyilvánosságra hozhatja. 
 
(2) A Tanács indokolt esetben - az illetékes állami szervekkel egyeztetve - tanulmányokat 
készít, vagy dolgoztat ki egyes vidékpolitikai és vidékfejlesztési országos, területi vagy helyi 
témakörökről. 
 

7.§ 
 
(1) A Tanács feladatkörében javaslatokat tehet a miniszternek, központi közigazgatási szerv 
vezetőjének a vidéket érintő tervezés módszertanára, tervek készítésére, illetve módosítására, 
intézkedések megtételére. 
 
(2) A javaslatot 30 napon belül érdemben meg kell vizsgálni, és a Tanácsot legkésőbb 60 
napon belül írásban tájékoztatni kell a javaslattal kapcsolatos álláspontról, a megvalósított, 
illetve tervezett intézkedésekről. 

 
8.§ 

 
(1) A Tanács feladatkörében ellátja az országos és vidéki érdekek, valamint a városi és vidéki 
érdekek feltárásával, harmonizációjával kapcsolatos vidékpolitikai társadalmi egyeztetési 
feladatokat. 

 
(2) A társadalmi egyeztetésben a Tanácshoz bejelentkezett civil szervezetek, érdekvédelmi 
szervezetek, köztestületek és egyházak, továbbá a Tanács által. meghatározott szervezetek 
vehetnek részt. 
 
(3) A társadalmi egyeztetés formáját és módszerét a Tanács határozza meg. 
 
(4) A Tanács folyamatos konzultációt folytat a vidékpolitika céljai megvalósításában érdekelt 
és végrehajtásában közreműködő társadalmi csoportokkal, szervezetekkel. A konzultáció 
intézményrendszerét a Tanács alakítja ki. 
 

9.§ 
 
(1) A Tanács összegyűjti és terjeszti - elektronikus és a nyomtatott sajtó útján - a nemzetközi 
gyakorlatban, Európában és Magyarországon már megvalósult eredményes vidékpolitikai és 
vidékfejlesztési mintákat, segíti a vidékpolitikával kapcsolatos ismeretszerzést és 
tájékoztatást. 
 
(2) A Tanács nemzetközi kapcsolatokat épít ki és tart fenn a hasonló feladatkörű 
szervezetekkel. 

II. fejezet 
A TANÁCS ÖSSZETÉTELE ÉS SZERVEZETE 

A Tanács összetétele 
10.§ 

 
(1) A Tanács a politikai-állami szervezetek, a tudományos-szakmai közösségek, a civil 
társadalom képviselőiből álló, a 11.§ (2) bekezdése szerinti jelölés alapján megválasztott 
testület. A Tanács tevékenységében e törvény szerinti tagok és állandó meghívottak vehetnek 
részt. 
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(2) A Tanács tagjait - e törvény alapján történő jelölés alapján - az Országgyűlés 6 évre 
választja. 
 
(3) A jelöltekről történő választás, és a 16. § (1) bekezdés e) pontja szerinti döntés 
meghozatala érdekében a Kormány - a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter (a 
továbbiakban: kijelölt miniszter) útján - az Országgyűléshez előterjesztést nyújt be. 
 
(4) Ha a 6 éves időtartamon belül a tag tagsági joga megszűnik, az e törvényben foglalt 
szabályok és eljárás alapján az Országgyűlés új tagot választ a 6 éves időtartamból még 
hátralevő időre, kivéve ha a hátralevő idő 6 hónapnál rövidebb. 
 
(5) A tanács tagjai megbízatásának lejárta előtt 6 hónappal a jelölésre jogosult szervezetek új 
jelöltet állíthatnak, illetve együttes jelölési jog esetén a 11-15.§ szerint kezdeményezhetik 
jelölési eljárás lefolytatását. Az Országgyűlés az új tanács választott tagjait a mandátum 
lejárta előtt megválasztja. 

(7) A Tanácsnak az Országgyűlés által megválasztott tagjai az Országgyűlés előtt esküt 
tesznek, ha a megválasztásukkor egyébként fennálló jogviszonyukban eskü tételére nem 
voltak kötelezettek. Az eskü szövege a következő: 

,,Én ........................................................... esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar 
Köztársasághoz és annak népéhez hű leszek; az Alkotmányt és a jogszabályokat 
megtartom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; a Nemzeti Vidékpolitikai Tanács 
tagjaként ellátandó feladataimat a Magyar Köztársaság fejlődésének előmozdítása és az 
Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.  
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!" 

 
(8) A Tanács tagjainak, elnökének, alelnökeinek megválasztásáról szóló országgyűlési 
határozatot a Magyar Közlönyben közzé kell tenni. 
 
 

A Tanács tagjainak jelölése 
11.§ 

 
(1) A Tanácsnak a tagjaira a (2) bekezdésben foglalt szervezetek tesznek jelölési javaslatot. 
 
(2) Jelölési joggal rendelkeznek: 

a) politikai-állami oldal: 
aa) a parlamenti pártok frakciói - a Tanács l-1 tagjára;  
ab) a Kormány - a Tanács 2 tagjára;  

b) tudományos-szakmai oldal: 
ba) a Magyar Tudományos Akadémia - a Tanács 7 tagjára 
bb) agrár és vidékfejlesztési felsőoktatási intézmények együttesen - a Tanács 1 
tagjára. 

c) társadalmi képviseleti oldal: 
ca) az önkormányzatok országos érdekképviseleti szövetségei együttesen – a Tanács 
3 tagjára 
cb) a cigány kisebbség országos önkormányzata - a Tanács 1 tagjára; 
cc) a vidékpolitikai célkitűzések megvalósítása területén működő országos civil 
szervezetek együttesen - a Tanács 3 tagjára 
cd) az (5) bekezdés szerinti egyházak együttesen - a Tanács 2 tagjára.  
ce) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - a Tanács 1 tagjára;  
cf) a Magyar Agrárkamara - a Tanács 1 tagjára. 

 
(3) Jelölt olyan személy lehet, aki 

a) magyar állampolgár és lakóhelye Magyarországon van; 
b) cselekvőképes; 
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c) büntetlen előéletű; 
d) vállalja, hogy rendszeresen részt vesz a Tanács munkájában; 
e) vállalja, hogy a Tanács ülésein a jelölő szervezetek álláspontját képviseli. 

(4) Nem lehet jelölt, és a Tanács tagj ának sem választható meg (összeférhetetlenség):  
a) a köztársasági elnök, az Országgyűlés elnöke és alelnökei, a miniszterelnök, az 
Alkotmánybíróság tagjai, az állampolgári jogok országgyűlési biztosai, az Állami 
Számvevőszék elnöke, alelnökei, számvevői; 
b) országgyűlési képviselő, a 11. § (2) bekezdés b) és c) pontjában foglalt jelölés alapján. 
c) bíró, ügyész 
d) főjegyző, jegyző, aljegyző, körjegyző; 
e) központi, illetve területi közigazgatási szerv vezetője és vezető megbízatású 
köztisztviselője; 
f) a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek vezető beosztású hivatásos állományú 
tagja; 

 
(5) A (2) bekezdés cd) alpontja szerinti egyházak részéről a 2 tag jelölésére a jelölő 
szervezeti jogosultsággal az intézményfenntartó egyházak jogosultak. 
 

A jelölési eljárás 
12.§ 

 
(1) Az önálló jelölésre jogosult szervezet vezetője az e törvényi feltételeknek megfelelő 
jelöltre vonatkozó javaslatát a Kormány által kijelölt szerv vezetőjéhez (a továbbiakban: a 
Hivatal vezetője) a 15. § (1)-(2) bekezdésében foglalt okiratokat mellékelve - terjeszti elő. 
 
(2) A 11. § (2) bekezdés ab) pontja szerint a Kormány a Tanács tagjává minisztert vagy 
államtitkárt jelöl, amelyről határozatban dönt. A tagot a Tanács ülésén a tag által adott írásbeli 
felhatalmazás alapján másik állami vezető képviselheti. 
 
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt jelölést olyan időben kell megtenni, hogy a 10.§ (3) 
bekezdésében foglalt előterjesztés - a többi szervezet jelöltállításáig - benyújtható legyen. 
 

13.§ 
 
(1) Az együttes jelölésre jogosult szervezetek jelölő gyűlésen állítanak jelöltet. Az együttes 
jelölésre jogosultsággal rendelkező szervezetek a Hivatal vezetőjéhez az e törvény 1. számú 
mellékletében foglalt adatlap kitöltésével bejelentést tesznek arra vonatkozóan, hogy ha a 
jelölő gyűlésen részt kívánnak venni. Nem jogosult önálló jelölésre a jogi személynek az a 
belső szervezeti egysége, amelyet a bíróság jogi személyként külön nyilvántartásba vett.  
 
(2) A bejelentéshez csatolni kell a következő okiratokat: 
a) arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a törvény 11. § (2) bekezdés b-d) pontjában megjelölt 
szervezeti kör mely alpontjában tartozó jelölt kiválasztását célzó egy jelölő gyűlésre kívánják 
a szervezet képviselőjét regisztráltatni; 
b) a bírósági nyilvántartásba vételéről szóló, valamint a törvényes képviselő aláírási 
címpéldányát igazoló bírósági okirat; 
c) amennyiben a jelölési eljárásban nem a szervezet törvényes képviselője jár el, az eljáró 
személy képviseleti felhatalmazására vonatkozó, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy 
közokiratba foglalt meghatalmazás; 

(3) A bejelentésben javaslatot lehet tenni a 15. § (2) bekezdésben foglalt okiratok csatolásával 
a jelölt személyére is. 

(4) A Hivatal vezetője a bejelentést nyilvántartásba veszi, ha az megfelel e törvény 
rendelkezéseinek. A nyilvántartásba vételt a Hivatal vezetője megtagadja, ha a bejelentkezés 
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nem felel meg e törvény rendelkezéseinek vagy a bejelentést tevő a hiánypótlást 8 napon belül 
nem teljesíti. 

(5) A nyilvántartásba vett bejelentkezések alapján az érintett szervezetek részvételével a 
Hivatal vezetője jelölőgyűlést hív össze oly módon, hogy az erre szóló meghívót az érintett a 
jelölőgyűlés előtt legalább 8 nappal korábban megkapja. 

(6) A jelölőgyűlésen a szervezetek egy-egy javaslatot tehetnek a jelölt személyérére. A 
jelöltnek javasolt személy a jelölésre vonatkozó hozzájárulásáról bármikor írásban indokolás 
nélkül lemondhat. A lemondást a Hivatal vezetőjéhez kell bejelenteni. E nyilatkozat nem 
vonható vissza. Lemondás esetén a jelölő szervezet új jelöltet javasolhat. 
 
(7) A jelölőgyűlés résztvevői a jelöltek kiválasztásában minden kötöttség nélkül 
egyeztethetnek. Jegyzőkönyvben kell rögzíteni azt az eljárást, amely alapján a jelölt 
kiválasztására sor kerül, továbbá a kiválasztott jelölt személyét a jegyzőkönyvben fel kell 
tüntetni. A jegyzőkönyvet a jelölő gyűlés résztvevői aláírják. 

(8) A jelölőgyűlés résztvevői a jelölt személyére vonatkozó megállapodásukat írásba 
foglalják. 

14.§ 
 
(1) Ha a jelölőgyűlés résztvevői a jelölt személyében nem tudnak megállapodni a jelölőgyűlés 
legfeljebb egy alkalommal 3 napra elhalasztható. 
 
(2) Amennyiben a folytatólagos jelölőgyűlésen a jelölőgyűlés résztvevői között 
megállapodásra nem kerül sor, a Hivatal vezetője a jelölőgyűlés résztvevőinek értesítése 
mellett a több jelölt közül sorsolással választja ki a törvény által megkívánt létszámú jelölt 
személyét. Az eljárásról jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a sorsolással kiválasztott 
jelölt megválasztását megállapító határozatot is. 

15.§ 
 
(1) A 11.§ (2) bekezdés b)-c) pontja esetében a jelölési jogosultság igazolására szolgál: 
a) a szervezet létesítő okirata, valamint a nyilvántartásba vételét és törvényes képviselőjét 
igazoló bírósági, illetve hatósági okirat; 
b) ha a jelölési okiratot nem az a) pontban foglalt személy írta alá, az a) pontban foglalt 
személytől teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás. 
 
(2) A jelölt megválasztásához szükséges feltételeket igazoló okirat: 

a) a jelölt személyi igazolványa vagy útlevele, továbbá a lakcím igazolása; 
b) a jelölt erkölcsi bizonyítványa, vagy ha a benyújtáskor erkölcsi bizonyítványhoz 
kötött tevékenységet végez, erre vonatkozó írásbeli nyilatkozata; 
c) a jelölt írásbeli nyilatkozata, hogy a jelölést az adott szervezet képviseletében 
elfogadja, és vállalja, hogy a Tanács munkájában rendszeresen részt vesz; 
d) a jelölt írásbeli nyilatkozata, hogy a jelölésével, illetve megválasztásával kapcsolatban 
a 11. § (5) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség nem áll fenn; továbbá 
e) együttes j elölésre jogosult szervezet jelöltje esetén, a jelöltnek arra vonatkozó írásbeli 
nyilatkozata, hogy megválasztása esetén a többi jelölő szervezettel egyeztetett 
álláspontot is képviseli a Tanácsban. 

 
A tagságmegszűnése 

16.§ 
 
(1) A Tanácsban viselt tagság megszűnik: 

a) a tag halálával; 
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b) a tagnak a megválasztásához szükséges feltételek elvesztése [11. § (4) bekezdés a-c) 
pont]; illetve az összeférhetetlenség megállapításával [11.§ (5) bekezdés]; 
c) a tagnak a tagságról történő írásbeli lemondásával; 
d) a j elölésre jogosult szervezet jogutód nélküli megszűnésével;  
e) tagcsere folytán történő megszűnéssel; 
f) ha a tagság betöltésére vonatkozó idő letelt. 

 
(2) A tag köteles írásban bejelenteni, ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételek 
bekövetkeznek. Az (1) bekezdés a)-b) és d) pontjára vonatkozóan bárki - a vonatkozó 
bizonyítékok benyújtásával - bejelentést tehet. 
 
(3) A tagsági jogviszony megszűnését az (1) bekezdés a)-d) pontjaiban felsorolt esetekben a 
Tanács állapítja meg, az alaptalan illetve a nem jogosulttól származó kérelmet elutasítja. 
 
(4) A tagsági jogviszony megszűnésével kapcsolatos (3) bekezdés szerinti határozatban a 
megszűnés idejét és jogcímét fel kell tüntetni, és a határozatot a bejelentőnek, a jelölő 
szervezetnek és a tagnak kézbesíteni kell. 
 
(5) A tag a tagságáról bármikor indokolás nélkül írásban lemondhat. A lemondást a Tanács 
elnökéhez kell benyújtani. A lemondás folytán a tagság megszűnését a Tanács elnöke állapítja 
meg. 
 
6) A tagság megszűnését megállapító (3)-5) bekezdés alapján a tagság megszűnésére 
vonatkozó közleményt a Magyar Közlönyben közzé kell tenni. A Hivatal a közlemény 
megjelentetésétől számított 15 napon belül az érintett szervezetek megkeresésével intézkedik 
a jelölések kezdeményezésének elősegítéséről. 

17.§ 
 
(1) A jelölő szervezet - indokolt kérelme alapján - a Tanácsnál az általa jelölt, és az 
Országgyűlés által megválasztott tag cseréjét kezdeményezheti, ha 

a) a tag a Tanácsban a jogait nem vagy nem megfelelően gyakorolta, illetve 
kötelezettségeinek nem vagy nem megfelelően tett eleget, vagy feladatainak ellátásában 
hosszabb időn keresztül akadályozva van; 
b) a jelölő szervezet szervezeti viszonyában, képviseletében, egyéb körülményében 
olyan változás állt be, amely a jelölő szervezet álláspontjának a Tanácsban történő 
biztosítása érdekében indokolja a tagcsere alkalmazását. 

 
(2) A tagcserét kezdeményezőnek az írásbeli kérelemben elő kell adni a tagcserét alátámasztó 
tényeket és meg kell jelölni, illetve csatolni kell az erre vonatkozó bizonyítékokat; továbbá 
meg kell jelölni az új tagot. A kérelem a tagcserét alátámasztó tények bekövetkezésétől 
számított 6 hónapon belül nyújtható be. Ez a határidő jogvesztő. 
 
(3) Együttes jelölés esetén a tagcsere kezdeményezéséhez a jelölő szervezetek többségének 
egyetértése szükséges. Az új jelölt kiválasztására a 11-15. §-ban foglalt szabályok 
értelemszerűen irányadók. A Tanács napirendjére a kezdeményezés akkor kerülhet, ha a 
tagcserét a Tanács legalább 9 tagja támogatja. 
 
(4) Az (1) bekezdés e) pontjában foglalt tagcserével kapcsolatban a Tanács véleményt 
nyilvánít. A tagcserére vonatkozó kezdeményezésről az Országgyűlés határoz. 

III. fejezet 
A TANÁCS MŰKÖDÉSE ÉS MUNKASZERVEZETE 

A Tanács működése 
18.§ 
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(1) A Tanács működését az Elnök irányítja. Az elnök munkáját két alelnök segíti. 
 
(2) A Tanács elnökét és két alelnökét - az Országgyűlés elnökének javaslatára - a jelöltek 
közül az Országgyűlés 6 évre választja, a Tanács tagjainak megválasztásával egyidejűleg. 
 
(3) A 10.§ (3) bekezdésében foglalt előterjesztésnek az Országgyűléshez történő benyújtása 
előtt az Országgyűlés elnöke - a szükséges konzultáció lefolytatása után - a jelöltek közül 
kiválasztja és közli a Kormánnyal az általa javasolt elnököt és két alelnököt. Az előterjesztést 
a Kormány az elnökre és alelnökökre vonatkozó javaslat figyelembe vételével nyújtja be. 

19.§ 
 
(1) Az elnöki, illetve alelnöki tisztség megszűnik: 

a) ha az elnöki , illetve alelnöki mandátum lej árt;  
b) ha a Tanácsban viselt tagság megszűnik; 
c) ha e tisztségről az elnök, illetve az alelnök írásban lemond; 
d) ha az Országgyűlés az elnököt, illetve az alelnököt tisztségéből felmenti. 

 
(2) Ha a Tanácsban viselt tagság megszűnése az elnököt vagy alelnököt érinti, a Tanács -a 16-
17 § értelemszerű alkalmazásával - a tagság megszűnésének megállapításával együtt a tisztség 
megszűnését is megállapítja. 
 
(3) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetben a lemondást a főtitkárhoz kell benyújtani. A 
főtitkár a lemondást 8 napon belül a Tanács elé terjeszti, amely a lemondás alapján a tisztség 
megszűnését megállapítja. 
 
(4) Az Országgyűlés az elnököt, illetve az alelnököt tisztségéből felmenti, ha tisztségéből 
eredő kötelezettségét súlyosan megsérti, annak nem tesz eleget vagy nem tud eleget tenni. A 
felmentés kezdeményezésére a Tanács legalább 9 tagjának írásbeli javaslata alapján, az 
indokok megjelölésével és szükséges bizonyítékok előterjesztésével kerülhet sor. 
 
(5) A felmentés kezdeményezéséről a Tanács véleményt nyilvánít. A Kormány - az 
Országgyűlés elnöke javaslatát előzetesen kikérve - a felmentés kezdeményezéséről az 
Országgyűléshez előterjesztést nyújt be. A felmentés kezdeményezéséről az Országgyűlés 
határoz. Ha az Országgyűlés elnöke a kezdeményezést támogatja,, a 18. § (3) bekezdése 
szerint javaslatot tehet az új elnök, alelnök személyére. 
 

20.§ 
 
(1) A Tanács működésének szabályait - e törvény keretei között - az Alapszabályában 
határozza meg. 
 
(2) A Tanács szükség szerint, de legalább kétévenként működéséről beszámol az 
Országgyűlésnek. 
 
(3) A Tanács - az Alapszabályban - Tanács elnöke, alelnöke, főtitkára részére tiszteletdíjat, a 
tagok részére költségtérítést állapíthat meg. 
 

21.§ 
 
(1) A Tanács munkáját plenáris ülésen, a meghívottak részvételével tartandó kibővített 
plenáris ülésen (a továbbiakban együtt: a Tanács ülése), valamint - tagjaiból és a Tanács által 
nem tagokból választott - állandó szakbizottságokban és eseti munkabizottságokban végzi. Az 
állandó szakbizottságokban a nem tagok száma a tagok számát nem haladhatja meg. 
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(2) A Tanács ülése akkor határozatképes, ha a Tanács tagjainak legalább fele jelen van. 
Érvényes döntés a határozatképes ülésen jelen levők több mint felének azonos szavazatával 
hozható. 
 
(3) A Tanács ülése az Alapszabályt a tagok kétharmadának szavazatával fogadja el. 

(4)A tagsággal járó jogokat és kötelezettségeket személyesen kell ellátni, képviseletnek - 
kivéve a 12.§ (2) bekezdésében foglaltakat - helye nincs. 

(5) A Tanács működésére az alábbi rendelkezések irányadók: 
a) A Tanács ülését az elnök - akadályoztatása esetén az elnök által megbízott alelnök - 
hívja össze, és vezeti. 
b) A Tanács ülésének összehívását a napirend megjelölésével a Tanács legalább 9 tagja 
írásban kezdeményezheti. Ebben az esetben az ülést 8 napon belül 30 napon belüli időre 
össze kell hívni. 
c) A Tanács a döntéseit - e törvény vagy az Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában - 
nyílt szavazással hozza. 
d) A Tanács napirendjét a Tanács fogadja el. A napirendre bármelyik tag írásban a 
Tanács elnökéhez tehet javaslatot. 
e) A Tanács Plenáris ülését úgy kell összehívni, hogy az erről szóló értesítést a tagok és 
állandó meghívottak legalább 8 nappal korábban megkapják. 
f) Az elnök, illetve alelnök megválasztásáról, visszahívásáról a Tanács titkos szavazással 
dönt; 
g) a Tanács ülése - az Alapszabály eltérő rendelkezése, illetve a Tanács eltérő döntése 
hiányában - nyilvános. 

22.§ 

(1) A Tanács ülésére a miniszterelnök és a kijelölt miniszter tanácskozási joggal meghívást 
kap. A plenáris ülésre a Tanács elnöke további személyeket is meghívhat. 

(2) A Tanács kibővített plenáris ülésének további, tanácskozási joggal rendelkező állandó 
meghívottjai: 

a) a Magyar Tudományos Akadémia elnöke; 
d) a Központi Statisztikai Hivatal elnöke;  
e) a regionális fejlesztési tanácsok elnökei; 
e) karitatív, szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális területet érintő ügyekben az 
érintett egyházak egy képviselője; 
f) oktatási, kulturális, szociális területet érintő ügyekben az országos kisebbségi 
önkormányzatok egy képviselője. 

(3) Az Alapszabály rendelkezhet további állandó és eseti meghívottakról. 

(4) A Kormány részéről a Tanáccsal történő együttműködést a kijelölt miniszter biztosítja. 

A Tanács munkaszervezete 

23. § 
 

(1) A Tanács jogi személy, amely a tagok összességéből álló testületből és a Tanács 
munkáját - hivatali szervezetként - segítő titkárságból áll. 

(2) A Tanács székhelye Budapest, képviseletére az elnökjogosult. A Tanács e törvény alapján 
- közhasznúsági nyilvántartásba vétel nélkül - kiemelten közhasznú szervezet. 
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(3) A Tanácsra a részben önállóan gazdálkodó, költségvetési szervekre vonatkozó szabályokat 
kell megfelelően alkatinazni. 

(4) A titkárságot - minisztériumi főosztályvezetői megbízással - a Tanács főtitkára vezeti. A 
Tanács elnöke - a szervezeti és működési szabályzatban - egyes hatásköreit a főtitkárra 
átruházhatja. 

(5) A titkárságon foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat a Tanács elnöke 
gyakorolja. A titkárságon foglalkoztatottakra a köztisztviselők jogállására vonatkozó 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 

(6) A Tanács működésének fedezetét az Országgyűlés a Miniszterelnökség fejezetben - 
elkülönítetten - biztosítja. A Tanács költségvetése felett a rendelkezési jog a Tanács elnökét 
illeti meg, aki e körben nem utasítható. 

(7) A Tanács, az elnök, az alelnök, a főtitkár és a Titkárság jogosult a Magyar Köztársaság 
címerének használatára. 

IV. fejezet 
A TANÁCS MEGALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 

24. § 
 
(1) Az együttes jelölésre jogosult szervezetek a 13. § (1) bekezdésben foglalt bejelentést e 
törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül tehetik meg. 
 
(2) A Hivatal gondoskodik arról, hogy a 13. § szerinti jelölő gyűlések e törvény hatályba 
lépésétől számított 60 napon belül megtartásra kerüljenek. A jelölő gyűlés addig nem tartható 
meg, amíg a bíróság a jogorvoslat tárgyában jogerős döntést nem hoz. 
 
(3) A kijelölt miniszter a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében és két országos napilapban 
felhívást tesz közzé a bejelentés elősegítése érdekében. 

25.§ 
 
(1) A kijelölt miniszter a Tanács tagjait az alakuló ülés megtartása céljából a 
megválasztásukat követő 30 napon belül összehívja. 
 
(2) Az alakuló ülést a Tanács korelnöke vezeti. 
 
(3) Az alakuló ülés e törvény alapján elfogadja a Tanács Alapszabályát és megválasztja a 
Tanács elnökét, két alelnökét. 
 
(4) Az alakuló ülés megtartásának technikai és ügyviteli feltételeiről a Hivatal gondoskodik.  
 

V. fejezet  
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

26.§ 
 

E törvény alkalmazásában 
a)állami vezető: a Kormány tagjainak jogállásáról és az államtitkárok felelősségéről szóló 
1997. évi LXXIX. törvény 1. §-a, 38.§ (2) bekezdése és 54.§ (6) bekezdése szerinti 
tisztséget betöltő személy; 
b) országos, illetve civil szervezet: a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. 
törvény 14. § b) és f) pontja szerinti szervezet; 
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c) vidékpolitika célja: a településszerkezet egésze működőképességének biztosítása, a 

város és vidék harmonikus egymásra épülésének segítése, más európai térségekhez 
illeszkedő ágazati, politikai stratégiák kidolgozása és a szakpolitikák koordinálása;  
d) vidékpolitikai program: az Országgyűlés által határozatban elfogadott 

alapdokumentum, amely legalább 10 évre meghatározza a vidékpolitika területén 
érvényesítendő stratégiai célokat; feladatokat; 
e) vidékpolitika: a vidékies térségekben folytatott, hosszú távra szóló szakpolitikai 

aktivitás (a termelés, a tájgazdálkodás, az infrastruktúra, a művelődés, a szociális és 
egészségpolitika, a területfejlesztés) összessége. 

 
27.§ 

 
(1) A Hivatal és a Tanács (2) bekezdésben foglalt döntései ellen bírósági felülvizsgálatnak 

van helye. 
 
(2) A döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti: 

a) a Hivatal vezetőjének a jelölő szervezet nyilvántartásba vételét megtagadó határozata 
[14.§ (4) bekezdés] ellen, ha az jogszabálysértő - a jelölő szervezet; 
b) a Hivatal vezetőjének a jelölt sorsolással történő megállapításáról szóló határozata 
[14. § (2) bekezdés] ellen; ha az eljárás jogszabálysértő, vagy egyenlő bánásmód 
követelményét sértő - a jelölő szervezet; 
c) a Tanácsnak a tagság megszűnésének megállapításáról hozott határozata [16.§ (3) 
bekezdés] ellen, ha az jogszabálysértő vagy az Alapszabályt sérti - az érdekelt; 

(3) A keresetlevelet a határozat kézbesítésétől, illetve a sorsolás napjától számított 8 napon 
belül a jogszabálysértések, illetve egyenlő bánásmód követelményét sértő körülmények 
megjelölésével valamint a bizonyítékok előadásával és csatolásával kell előterjeszteni. A 
perre a Fővárosi Bíróságnak van hatásköre. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, eljárására 
a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III: törvény (Pp.) XX. fejezetének szabályai 
irányadók. 

 
28. § 

(1) E törvény a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba. 

(2) A Titkárság létrehozásáig a Tanács munkaszervezeti feladatait a Hivatal látja el. 

Budapest, 2005. december 13. 
 

1. számú melléklet 

Kérelem 
 

a Nemzeti Vidékpolitikai Tanács tagjává történő jelölési jog gyakorlásához szükséges 
nyilvántartásba vételhez 

 
I. A jelölő szervezet nyilvántartás szerinti adatai 
 

1. a szervezet neve: ................................................................................................................ 
2. a szervezet székhelye:........................................................................................................ 
3. a szervezet képviselőjének neve: ....................................................................................... 
4. a szervezet képviselőjének értesítési címe:........................................................................ 
5. a szervezet képviselőjének telefonszáma: ........................................................................  
6. a szervezet képviselőjének faxszáma: ..............................................................................  
7. a szervezet képviselőjének e-mail címe:............................................................................ 
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8. a szervezet nyilvántartásba vételét elrendelő bíróság (hatóság) megnevezése:................   
9. a végzés (határozat) száma: ..............................................................................................  
10. a végzés (határozat) jogerőre emelkedésének időpontja: ...............................................  
11. a kérelem előterjesztése idején a szervezet nevére, címére, törvényes 
képviselőjének nevére vonatkozó adatok fennállását igazoló bíróság (hatóság) 
megnevezése és határozatának száma, jogerőre emelkedés kelte: 
......................................................................................................................... 

 
II. A tagságra jelölt személy adatai (csak önálló jelölésre jogosult által kötelező kitölteni, 

legalább az 1-4. pontokat.)  
1. neve: ................................................................................................................................. 
2. születési hely és idő: ......................................................................................................... 
3. lakóhelye: ......................................................................................................................... 
4. értesítési címe: .................................................................................................................. 
5. telefonszáma: .................................................................................................................... 
6. faxszáma: .......................................................................................................................... 
7. e-mail címe: ...................................................................................................................... 

Csak együttes jelölésre vonatkozó jogosultság esetén töltendő ki az alábbi III-IV. rész. 
 
III. A szervezet működésének hatóköre..................................................................................... 
 
IV. A III. pontban tett nyilatkozatnak megfelelő működési hatókör bemutatása 
1. Az előző naptári év azon programjainak, eseményeinek, szolgáltatásainak adatokkal 
alátámasztott rövid bemutatása, amelyek a fentiekben megjelölt tevékenységi hatókört 
igazolják: ...................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................... 
2.1. Társadalmi szervezet setében a taglétszám és annak területi szervezeti egységenként 
történő bontása (tárgyév január 1-jei állapot szerint):...............................................................  
.......................................................................................................................................................  
2.2. Társadalmi szervezetek szövetsége esetében a tagszervezetek száma és a tagszervezetek 
területi (megyei, regionális) megoszlása, illetve azok taglétszámai (tárgyév január 1-jei állapot 
szerint): 
....................................................................................................................................................... 
........................................................................................ 
2.3. Alapítvány esetében a nyújtott szolgáltatások igénybe vevőinek száma, valamint ezeknek 
területi szervezeti egységenként vagy területi programonként, szolgáltatásonként történő 
megoszlása (az előző naptári évre vonatkozóan): ....................................................................  
....................................................................................................................................................... 
 
2.4. Egyházak esetében az intézményfenntartásra (szociális, oktatási, egészségügyi, 
kulturális, karitatív) vonatkozó adatok (fenntartott intézmények száma, tevékenységi köre, 
neve, címe, ellátásban részesített személyek száma stb.) 
.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
………………........................................................................................................................... 

3. A törvény 11. § (2) bekezdésében meghatározott alábbi szervezeti kör jelölő gyűlésén. 
kívánok részt venni: (Csak egy szervezeti kör jelölhető be !) 

a) agrár és vidékfejlesztési felsőoktatási intézmények � 
b) önkormányzatok országos érdekképviseleti szövetségei � 
c) a vidékpolitikai célkitűzések megvalósítása területén működő országos civil 

szervezetek � 
d) egyházak � 

V. Záradékok 



 14
1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozatban írt adatok a 
valóságnak megfelelnek. 

Kelt ..................év........................hónap nap. 

 
.......................................................... 

szervezet képviselője 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
1 .....................................................................    2 ....................................................  

név név 
 

.............................................................  ............................................................. 
lakcím lakcím 
 

............................................................ ............................................................. 
 
aláírás  aláírás  
 

TÁJÉKOZTATÓ 
 
A kérelemhez csatolni kell: 
1) A jelölésre jogosultságot igazoló alábbi okiratokat: 
a) a szervezet létesítő iratát, nyilvántartásba vételét és törvényes képviselőjének személyét 
igazoló bírósági, illetve hatósági okirat; 
b) ha a jelölési okiratot nem az a) pontban foglalt személy írta alá, az a) pontban foglalt 
személytől teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás. 

 
A szervezet hatályos létesítő okiratának az egyszerű másolatát, a szervezet képviselőjének 
arra irányuló nyilatkozatával (rávezetett záradékával) együtt, hogy a másolati irat az 
eredetivel mindenben megegyezik. 
A szervezet bírósági nyilvántartásba vételéről szóló jogerős bírósági végzésnek az egyszerű 
másolatát, a szervezet képviselőjének arra irányuló nyilatkozatával (rávezetett záradékával) 
együtt, hogy a másolati irat az eredetivel mindenben megegyezik. 

A szervezet székhelye szerinti megyei (fővárosi) bíróság vagy más nyilvántartást végző 
hatóság által a szervezet hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonatot. 

2) A jelölt megválasztásához szükséges feltételeket az alábbi okiratokkal igazolni szükséges:  
a) a jelölt személyi igazolványával vagy útlevelével, továbbá a lakcím igazolásával;  
b) a jelölt erkölcsi bizonyítványával 
c) a jelölt írásbeli nyilatkozatával, amelyben a jelölést az adott szervezet képviseletében 
elfogadja. 
d) a jelölt írásbeli nyilatkozatával, amelyben vállalja, hogy a Tanács munkájában rendszeresen 
részt vesz; 
e) a jelölt írásbeli nyilatkozatával, amelyben kinyilvánítja, hogy a 11. § (5) bekezdése szerinti 
összeférhetetlenség nem áll fenn; továbbá 
f) a jelölt írásbeli nyilatkozatával, amelyben kinyilvánítja, hogy a Tanács ülésein a jelölő 
szervezet álláspontját képviseli; továbbá 
g) együttes jelölésre jogosult szervezet jelöltje esetén arra vonatkozó írásbeli nyilatkozatával, 
hogy megválasztása esetén a többi jelölő szervezettel egyeztetett álláspontot a Tanácsban 
képviselni fogja. 

A jelölt személyi adatait a jelölt írásbeli hozzájárulásával készített, a vonatkozó okiratok 
másolatával kell igazolni. 
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A jelölt 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát kell csatolni, vagy igazolni kell, hogy 
annak kiadása iránti eljárás kezdeményezésre került. Ha a jelölt erkölcsi bizonyítványhoz 
kötött munkakörben dolgozik, az érintett szerv igazolhatja e tényt, amely igazolásként 
elfogadandó. A jelölt írásbeli nyilatkozatát teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy 
közokiratba kell foglalni. 
A hiányosan, ellentmondásosan kitöltött, avagy mellékletek nélkül megküldött nyilatkozat 
érvényes bejelentkezésként nem fogadható el." 
 

Indokolás: a módosító javaslat nem tartalmaz indokolást; a 
módosító javaslat száma: T/19082/3. 
 

A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja 
- az Önkormányzati biz.  
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja 
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

2.  A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 1-3. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 

 "[A Nemzeti Vidékpolitikai Tanács feladatai 
 

1. § 
 
A Nemzeti Vidékpolitikai Tanács (a továbbiakban: Tanács) javaslattevő, véleményező és 
társadalmi egyeztetést folytató testületként – az e törvényben meghatározott eszközeivel 
– közreműködik a Kormánynak a vidék társadalmi szerepének erősítését, a vidék 
felzárkóztatását, a vidéki környezetben élők életminőségének folyamatos javítását 
szolgáló nemzeti vidékpolitika kidolgozására és megvalósítására vonatkozó 
tevékenységében.  
 

2. § 
 
A Tanács az 1.§-ban megjelölt tevékenysége körében:  
 

a) helyzetfelméréseket és tanulmányokat készít a vidék helyzetéről, általában a 
vidéket, illetőleg az ország egyes térségeit jellemző folyamatokról, rendszeres egyeztetést 
végez a vidék társadalmi szereplőivel; 

b) közvetíti a Kormány, valamint más, általa szükségesnek tartott intézmények és 
szervezetek felé a vidék felzárkóztatása érdekében szükséges vidékpolitikai irányokra 
vonatkozó kezdeményezéseket, 

c) közreműködik a Kormány vidékpolitikai célokat szolgáló programokra 
vonatkozó döntéseinek, illetve az Országgyűlés részére készített javaslatainak 
kidolgozásában, ennek körében véleményt formál és javaslatokat tesz e programok 
tartalmára vonatkozóan, 
 d) véleményezi a c) pont szerinti programok végrehajtása érdekében a Kormány 
által kidolgozott törvények és országgyűlési határozatok tervezetét; 
 e) a Kormány felkérésére véleményezi az ország átfogó, illetőleg kiemelt 
nemzetgazdasági jelentőségű – a c) és d) pontban megjelölt körbe nem tartozó – 
programjaira, koncepcióira, fejlesztési elképzeléseire vonatkozó kormány-
előterjesztések, valamint e tárgyban az Országgyűléshez benyújtandó előterjesztések 
tervezeteit; 
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 f) a Kormány, illetőleg a Kormány tagja megkeresésére állást foglal 
vidékpolitikai tárgyú kérdésekben, 
 g) figyelemmel kíséri, javaslataival és tájékoztató tevékenységével elősegíti a c) 
pont szerinti programok megvalósulását; 
 h) figyelemmel kíséri az Európai Unió és a tagállamok vidékpolitikai 
tevékenységét és hasznosítja az ennek során szerzett tapasztalatokat. 
 

3. § 
 
 A Tanács a 2. §-ban meghatározott feladataival összefüggésben tájékoztatást 
kérhet a vidékpolitika fogalomkörébe tartozó tevékenységet folytató állami szervektől, 
helyi önkormányzatoktól, fejlesztési tanácsoktól és köztestületektől.] 
 

 
„A Nemzeti Vidékpolitikai Tanács feladatai és hatásköre 

 
1.§ 

 
(1) A Nemzeti Vidékpolitikai Tanács (a továbbiakban: Tanács) javaslattevő, véleményező és 
társadalmi egyeztetést folytató testületként – az e törvényben meghatározott eszközeivel – 
közreműködik a Kormánynak a vidék társadalmi szerepének erősítését, a vidék 
felzárkóztatását, a vidéki környezetben élők életminőségének folyamatos javítását szolgáló 
nemzeti vidékpolitika kidolgozására és megvalósítására irányuló tevékenységében.  
 
(2) A Tanács az (1) bekezdésben megjelölt tevékenysége körében:  

a) kidolgozza a hosszabb távú vidékpolitikai programra vonatkozó javaslatait, illetve a 
program végrehajtását szolgáló cselekvési programterveket, kezdeményezi mindezek 
elfogadását; 
b) figyelemmel kíséri a vidékpolitika hosszabb távú programjának érvényesülését és a 
cselekvési programtervek megvalósítását; 
c) véleményezi a Kormány elé kerülő, a vidéki térségeket érintő törvények és 
országgyűlési döntések tervezetére vonatkozó előterjesztéseket; 
d) javaslatokkal, szervezési tevékenységgel elősegíti a cselekvési programtervek 
megvalósulását; 
e) helyzetfelméréseket, tanulmányokat és jelentéseket készít a vidék helyzetéről, a 
vidéket jellemző folyamatokról; 
f) társadalmi egyeztetést végez és konzultációt folytat a vidék társadalmi szereplőivel; 
g) tájékoztatási feladatokat lát el. 

 
2.§ 

 
(1) A Tanács véleményt nyilvánít a költségvetési törvényjavaslatról, arra tekintettel, hogy az 
abban foglaltak miként szolgálják a vidékpolitikai célok, illetve cselekvési programterv 
megvalósítását.  
 
(2) A Tanács az (1) bekezdés szerinti szempontok alapján véleményt nyilvánít a költségvetés 
végrehajtásáról szóló zárszámadási törvényjavaslatról. 
 
(3) A Tanács - a Kormány felkérésére - véleményezi az ország hosszabb távú, illetve 
jelentősebb programjaira, koncepcióira, fejlesztéseire vonatkozó kormány-előterjesztések, 
valamint e tárgyban az Országgyűléshez benyújtandó előterjesztések tervezeteit. 
 
(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglalt véleményezésre a Tanácsnak legalább 15 napot kell 
biztosítani. 
 
(5) A Kormány vagy annak megbízásából, az illetékes miniszter megkeresésére a Tanács 
állást foglalhat egyes vidékpolitikai kérdésekben. 



 17
 

3.§ 
 
A Tanács írásbeli kérdéssel fordulhat az állami szervekhez, köztestületekhez a cselekvési 
programtervben foglaltak teljesítésével, megvalósításával kapcsolatban. 
 

4.§ 
 

A feladatkörébe tartozó ügyben a Tanács általános jelleggel megfogalmazhatja álláspontját, és 
dönthet annak nyilvánosságra hozataláról.  

 
5.§ 

 
(1) A Tanács folyamatosan figyelemmel kíséri a vidéken zajló főbb természeti, gazdasági, 
társadalmi folyamatokat; és az ezzel kapcsolatosan keletkezett adatokat, elemzéseket - 
jelentés formájában - honlapján, illetve a sajtóban nyilvánosságra hozhatja. 
 
(2) A Tanács indokolt esetben – az illetékes állami szervekkel egyeztetve - tanulmányokat 
készít, vagy dolgoztat ki egyes vidékpolitikai és vidékfejlesztési országos, területi vagy helyi 
témakörökről. 
 

6.§ 
 
(1) A Tanács feladatkörében javaslatokat tehet a miniszternek, központi közigazgatási szerv 
vezetőjének a vidéket érintő tervezés módszertanára, tervek készítésére, illetve módosítására, 
intézkedések megtételére. 
 
(2) A javaslatot 30 napon belül érdemben meg kell vizsgálni, és a Tanácsot legkésőbb 60 
napon belül írásban tájékoztatni kell a javaslattal kapcsolatos álláspontról, a megvalósított, 
illetve tervezett intézkedésekről. 
 

7.§ 
 
(1) A Tanács - feladatkörében - közreműködik az országos és vidéki érdekek, valamint a 
városi és vidéki érdekek feltárásával, harmonizálásával kapcsolatos vidékpolitikai társadalmi 
egyeztetési feladatokban. 
 
(2) A társadalmi egyeztetésben a Tanácshoz bejelentkezett civil szervezetek, érdekvédelmi 
szervezetek, köztestületek és egyházak, továbbá a Tanács által meghatározott szervezetek 
vehetnek részt. 
 
(3) A társadalmi egyeztetés formáját és módszerét a Tanács határozza meg. 
 
(4) A Tanács folyamatos konzultációt folytat a vidékpolitika céljai megvalósításában érdekelt 
és végrehajtásában közreműködő társadalmi csoportokkal, szervezetekkel. A konzultáció 
intézményrendszerét a Tanács alakítja ki. 
 

8.§ 
 
(1) A Tanács összegyűjti és terjeszti – elektronikus és a nyomtatott sajtó útján – a nemzetközi 
gyakorlatban, Európában és Magyarországon már megvalósult eredményes vidékpolitikai és 
vidékfejlesztési mintákat, segíti a vidékpolitikával kapcsolatos ismeretszerzést és 
tájékoztatást. 
 
(2) A Tanács nemzetközi kapcsolatokat épít ki és tart fenn a hasonló feladatkörű 
szervezetekkel.”" 
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Indokolás: Lásd a T/19082/4/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
T/19082/4. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 3,5,6,7,9. pontjában 
ismertetett javaslattal. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz.  

- a Gazdasági biz.  
- az Önkormányzati biz.  
- a Területfejlesztési biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

3.  A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 4-5. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 

 "[4. § 
 
(1) A Tanács – a (4) bekezdés a) pontja szerinti eset kivételével – legfeljebb 23 tagból álló 
testület. 
 
(2) A Tanács tagjait a miniszterelnök kéri fel 6 évre az (6) bekezdés szerint, valamint a 
(3) bekezdésben megjelölt szervezetek javaslata alapján. A (3) bekezdés szerint felkérni 
javasolt személyekről a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter (a továbbiakban: 
miniszter) a javaslattételre jogosult szervekkel és szervezetekkel előzetes egyeztetést folytat.  
 
(3) A Tanács tagjainak felkérésére javaslatot tehet:  

a) 5 tag személyére a Magyar Tudományos Akadémia,  
b) 1 tag személyére a Magyar Rektori Konferencia 
c) 1 tag személyére a Főiskolai Főigazgatói Konferencia, 
d) 3 tag személyére a helyi önkormányzatok országos érdekképviseleti szövetségei 

együttesen,  
e) 1 tag személyére az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat, 
f) 5 tag személyére a vidék értékei megőrzéséért és fejlesztéséért tevékenykedő 

országos civil szervezetek együttesen,  
g) 2 tag személyére a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,  
h) 2 tag személyére a Magyar Agrárkamara. 

 
(4) Ha a javaslattételre jogosult vagy együttesen jogosultak 

a) a (3) bekezdésben megjelöltnél kevesebb személyre tesz vagy együttesen 
tesznek javaslatot, a miniszterelnök a javaslatnak megfelelő személyeket kéri fel a 
Tanács tagjává; ebben az esetben a Tanács a felkért személyek számának megfelelő 
létszámmal működik, 

b) a (3) bekezdésben megjelöltnél több személyre tesz vagy együttesen tesznek 
javaslatot, a miniszterelnök a javasoltak közül annyi személyt kér fel a Tanács tagjává, 
amennyi a (3) bekezdés szerinti egyes javaslattételi jogosultságoknak megfelel. 
 
(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben a javaslattételre jogosult (jogosultak) utóbb 
pótlólag megteheti (megtehetik) az elmulasztott javaslatát (javaslatukat), ebben az 
esetben a miniszterelnök a pótlólagos javaslat szerint kéri fel a javasolt tagot. Ha a 
pótlólag előterjesztett javaslat a ki nem merített javaslattételi lehetőség mértékét 
meghaladó számú személyre vonatkozik, a miniszterelnök a (4) bekezdés b) pontja 
szerint jár el.  
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(6) A miniszterelnök - a politikai állami vezetők [5.§ (2) bekezdés b) pont] közül - 3 tagot 
kér fel a Tanács tagjává. E tagoknak a megbízatása a Kormány megbízatásának 
megszűnésével együtt (Alkotmány 33/A. §) megszűnik. 
 
 

5. § 
 
(1) A Tanács tagjává az a büntetlen előéletű, a választási eljárásról szóló törvény hatálya 
alá tartozó valamely választáson választójoggal rendelkező személy kérhető fel, aki a 4. § 
(3) bekezdése szerint jelölésre jogosult szervezetek tevékenysége, vagy az általuk védett 
érdekek képviselete területén kiemelkedő tapasztalatokkal rendelkezik. 
 
(2) Nem kérhető fel a testület tagjává – a 4. § (6) bekezdés kivételével - az, aki a felkérés 
időpontjában vagy az azt megelőző két évben 

a) országgyűlési képviselő, 
b) a Kormány tagja, politikai államtitkár, vagy 
c) párt alkalmazottja vagy tisztségviselője volt. 

 
(3) A testület tagjának megbízatása a felkérés elfogadásával keletkezik.] 

 
„9. § 

 
(1) A Tanács legfeljebb 23 tagból álló testület. 
 
(2) A Tanács tagjait a miniszterelnök kéri fel 6 évre a (3) bekezdésben megjelölt szervezetek 
javaslata alapján, valamint a (4)-(5)bekezdésben foglaltak szerint. A miniszterelnök a jelölt 
személynél csak a törvényben foglalt feltételek meglétét vizsgálhatja. 
 
(3) A Tanács tagjainak felkérésére javaslatot tehet:  

a) 5 tag személyére a Magyar Tudományos Akadémia,  
b) 2 tag személyére a Magyar Rektori Konferencia, 
c) 3 tag személyére a helyi önkormányzatok országos érdekképviseleti szövetségei 

együttesen,  
d) 1 tag személyére az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat, 
e) 3 tag személyére a vidék értékei megőrzéséért és fejlesztéséért tevékenykedő 

országos civil szervezetek együttesen,  
g) 1 tag személyére a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,  
h) 1 tag személyére a Magyar Agrárkamara. 

 
(4) A miniszterelnök - a miniszterek és politikai államtitkárok közül - 3 tagot kér fel a Tanács 
tagjává. E tagoknak a megbízatása a Kormány megbízatásának megszűnésével együtt 
(Alkotmány 33/A. §) megszűnik. 
 
(5) A képviselőcsoporttal rendelkező parlamenti pártok 1-1 főt delegálnak, akiket a 
miniszterelnök kér fel. 
 

10. § 
 
(1) A Tanács tagjává az a büntetlen előéletű, a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá 
tartozó valamely választáson választójoggal rendelkező személy kérhető fel, aki a 9. § (3) 
bekezdése szerint jelölésre jogosult szervezetek tevékenysége, vagy az általuk védett érdekek 
képviselete területén kiemelkedő tapasztalatokkal rendelkezik. 
 
(2) A testület tagjának megbízatása a felkérés elfogadásával keletkezik. 
 

Indokolás: Lásd a T/19082/4/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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T/19082/4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2,5,6,7,9. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz.  

- a Gazdasági biz.  
- az Önkormányzati biz.  
- a Területfejlesztési biz.  
 

- Az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

4.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 4. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

/(3) A Tanács tagjainak felkérésére javaslatot tehet:/ 
 
 "h) 2 tag személyére az [Magyar Agrárkamara] Országos Mezőgazdasági 
Érdekvédelmi Szervezetek." 
 

Indokolás: Lásd a T/19082/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja 
- az Önkormányzati biz.  
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja 
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

5.  A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 6-7. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 

 "[6. §] 11. § 
 
(1) A testület tagjának megbízatása megszűnik, ha 

a) a megbízatási időtartam letelt, 
b) a megbízatásáról írásban lemond, 
c) a megbízatásának ellátása alól felmentik,  
d) bűnösségét a bíróság szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

megállapította, az ítélet jogerőre emelkedésével,  
e) [a Kormány megbízatása - a 4.§ (6) bekezdés esetében – megszűnik,] a 9.§ (4) 

bekezdése esetén, ha a Kormány megbízatása megszűnik,  
 
f) a javaslattételre jogosult szervezet jogutód nélkül megszűnik, vagy 
g) meghal. 

 
(2) A lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges. 
 
(3) A miniszterelnök – a felkérésre a [4. § (3) bekezdése] a 9.§ (3)-(5) bekezdése szerint 
javaslatot tevő kezdeményezésére – felmenti a testület azon tagját, 
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…. 
c) aki felkérését követően bekövetkezett körülmény folytán nem felel meg [az 5. § (1)-

(2) bekezdésében] a 10. § (1) bekezdésében meghatározott valamely feltételnek. 
 
(4) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti jogerős elítélésről a bíróság értesíti a miniszterelnököt, aki 
a megbízatás törvény erejénél fogva történt megszűnésének tényéről és időpontjáról 
haladéktalanul tájékoztatja a felkérésre javaslatot tevő szervet (szerveket). 
 
(5) A testület tagja megbízatásának megszűnését követő harminc napon belül kell javaslatot 
tenni az új tag személyére. Az új tag felkérése [, illetve a 4.§ (5) bekezdés] esetén a felkérés 
időtartama a [4. §] 9. § (2) bekezdése szerint már felkért tagok mandátumának lejártáig tart. 
 

[7. §] 12.§  
 
A Tanács tagjai feladatuk ellátása során függetlenek, az e törvényben meghatározott 
feladatkörükben nem utasíthatóak." 
 

Indokolás: Lásd a T/19082/4/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
T/19082/4. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2,3,6,7,9. pontjában 
ismertetett javaslattal. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz.  

- a Gazdasági biz.  
- az Önkormányzati biz.  
- a Területfejlesztési biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

6.  A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 8. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 

 "[A Tanács működése] A tanács működése és munkaszervezete 
 

[8. §] 13. § 
 
(1) A Tanács  saját tagjai közül elnököt és két alelnököt választ, akiket - a miniszter 
előterjesztésére – a választás eredményét elfogadva - a miniszterelnök kér fel tisztségük 
ellátására. Az elnöki, és alelnöki tisztségre egyebekben [az 5. § (3) bekezdésében és 6. §-ban 
foglalt] a 10.§ (2) bekezdésében és a 11.§-ban foglalt rendelkezéseket kell megfelelően 
alkalmazni.  
Az elnököt – akadályoztatása esetén – a Tanács szervezeti és működési szabályzatában 
meghatározott alelnök teljes jogkörben helyettesíti. 
 
…. 
 
(5) A Tanács testületi üléseire – állandó meghívotti jogállással - meg kell hívni: 

a) a miniszterelnököt; 
b) a Magyar Tudományos Akadémia elnökét; 
c) a Központi Statisztikai Hivatal elnökét; 
[e) parlamenti pártok képviselőcsoportjai által delegált 1-1 képviselőjét;] 
d) a vidéki térségek, települések életében szerepet játszó kulturális, oktatási, szociális 

intézményeket fenntartó egyházak által közösen delegált 2 képviselőjét. 
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(6) A szervezeti és működési szabályzat további állandó meghívott meghívását is lehetővé 
teheti. Az állandó meghívottat felszólalási és tanácskozási jog illeti meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/19082/4/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
T/19082/4. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2,3,5,7,9. pontjában 
ismertetett javaslattal. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz.  

- a Gazdasági biz.  
- az Önkormányzati biz.  
- a Területfejlesztési biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

7.  A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 9-10. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 

 "[9. § 
 
(1) A Tanács jogi személy, amely a tagok összességéből álló testületből és a Tanács 
munkáját – hivatali szervezetként - segítő titkárságból áll.  
 
(2) A Tanács székhelye Budapest, képviseletére az elnök jogosult. A Tanács e törvény 
alapján – közhasznúsági nyilvántartásba vétel nélkül - kiemelten közhasznú szervezet. 
 
(3) A Tanácsra a részben önállóan gazdálkodó, költségvetési szervekre vonatkozó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
 

10. § 
 
(1) A titkárságot – minisztériumi főosztályvezetői megbízással – a Tanács főtitkára 
vezeti. A Tanács elnöke – a szervezeti és működési szabályzatban - egyes hatásköreit a 
főtitkárra átruházhatja. 
 
(2) A titkárságon foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat a Tanács elnöke 
gyakorolja. A titkárságon foglalkoztatottakra a köztisztviselők jogállására vonatkozó 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 
 
(3) A Tanács működésének fedezetét az Országgyűlés a Miniszterelnökség fejezetben – 
elkülönítetten - biztosítja. A Tanács költségvetése felett a rendelkezési jog a Tanács 
elnökét illeti meg, aki e körben nem utasítható. 
 
(4) A Tanács felett a miniszter törvényességi ellenőrzést gyakorol.] 
 
 

14. § 
 
 

(1) A Tanács jogi személy, amely a tagok összességéből álló testületből és a Tanács munkáját 
– hivatali szervezetként - segítő titkárságból áll.  
 



 23
(2) A Tanács székhelye Budapest, képviseletére az elnök jogosult. A Tanács e törvény alapján 
– közhasznúsági nyilvántartásba vétel nélkül - kiemelten közhasznú szervezet. 
 
(3) A Tanácsra a részben önállóan gazdálkodó, költségvetési szervekre vonatkozó szabályokat 
kell megfelelően alkalmazni. 
 
(4) A titkárságot – minisztériumi főosztályvezetői megbízással – a Tanács főtitkára vezeti. A 
Titkárság szervezeti és működési szabályzatot alkot, amelyet a Tanács elnöke hagy jóvá. A 
Tanács elnöke – a szervezeti és működési szabályzatban - egyes hatásköreit a főtitkárra 
átruházhatja. 
 
(5) A titkárságon foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat a Tanács elnöke 
gyakorolja. A titkárságon foglalkoztatottakra a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény 
rendelkezéseit – a minisztériumokra vonatkozó szabályok figyelembe vételével - kell 
alkalmazni. 
 
(6) A Tanács működésének fedezetét az Országgyűlés a Miniszterelnökség fejezetben – 
elkülönítetten - biztosítja. A Tanács költségvetése felett a rendelkezési jog a Tanács elnökét 
illeti meg, aki e körben nem utasítható. 
 
(7) A Tanács, az elnök, az alelnök, a főtitkár és a Titkárság jogosult a Magyar Köztársaság 
címerének használatára. 
 
(8) A Tanács felett a Kormány által kijelölt miniszter törvényességi ellenőrzést gyakorol.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/19082/4/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
T/19082/4. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2,3,5,6,9. pontjában 
ismertetett javaslattal. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz.  

- a Gazdasági biz.  
- az Önkormányzati biz.  
- a Területfejlesztési biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

8.  Czerván György képviselő a törvényjavaslat 9. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) A Tanács székhelye [Budapest] Kecskemét, képviseletére az elnök jogosult. A 
Tanács e törvény alapján – közhasznúsági nyilvántartásba vétel nélkül – kiemelten közhasznú 
szervezet." 
 

Indokolás: Lásd a T/19082/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz. nem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja 
- az Önkormányzati biz.  
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja 
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- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

9.  A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 11. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

 "Záró rendelkezések 
 

[11. §] 15.§ 
 
…. 
 
(2) A Tanács megalakulásával összefüggő szervezési feladatokat a Miniszterelnöki Hivatalt 
vezető miniszter látja el." 
 

Indokolás: Lásd a T/19082/4/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
T/19082/4. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2,3,5,6,7. pontjában 
ismertetett javaslattal. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz.  

- a Gazdasági biz.  
- az Önkormányzati biz.  
- a Területfejlesztési biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 Budapest, 2006. február 6. 
 
 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi bizottság elnöke 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

 
 

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

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

 
 

Szabó György s.k., 
a Területfejlesztési bizottság elnöke 

 


