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Tájékoztatás beszamoló elfogadásáról

Kövér László ,
az Országgyűlés elnöke

részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat
(a továbbiakban HHSZ) 85 . § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a
Mezőgazdasági bizottság – az Országgyűlés HHSZ 85. § (i) bekezdése szerinti
felkérése alapján – a 2015 . november lo -ei ülésén „a hungarikumok védelméről
szóló 77/2008. (VI . 13.) OGY határozatban foglaltak 2010-2011 . évi
végrehajtásáról” szóló beszámolót (B/28 . szám) megtárgyalta és az t
8/2014-2018. számú, mellékelt határozatával 8 igen szavazattal egyhangúla g
elfogadta .

Egyben jelzem, hogy a fentiekről Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi minisztert, a
beszámoló benyújtóját is tájékoztattam .

Budapest; 2015. november 10.

Tisztelettel :

Font Sándor
elnök
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8/2014-2018. számú
határozata

„a hungarikumok védelméről szóló 77/2008 . (VI. 13 .) OGY határozatban
foglaltak 2010-2011. évi végrehajtásáról” szóló beszámoló (B/28 . szám)

elfogadásáról

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekről

szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 85 . § (2) bekezdés a) pontja alapján „a
hungarikumok védelméről szóló 77/2008 . (VI. 13.) OGY határozatban
foglaltak 2010-2011. évi végrehajtásáról” szóló beszámolót (B/28. szám)
elfogadja .

Indokolás

A beszámoló a hungarikumok védelméről szóló 77/2008. (VI. 13.) OGY határozat

5. pontjában foglalt beszámolási kötelezettség teljesítését szolgálja . A Kormány a
2010-2011 . évekre vonatkozó beszámolóját határidőre benyújtotta, amelyben

részletesen tájékoztatja az Országgyűlést az elvégzett munkáról . Az Országgyűlés
Mezőgazdasági bizottsága, mint feladat- és hatáskör szerint illetékes bizottság - a z

Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 27/B. §-a, valamint a HHSZ 85. § (i)
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján - a B/28. számú beszámolót a

2015. november lo-ei ülésén megtárgyalta és megállapította, hogy az megfelel a
jogszabályban foglalt követelményeknek, ezért a bizottság a beszámolót elfogadta .

Budapest, 2015 . november 10 .
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