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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak

szerint a hozzám intézett „Tervezi-e Miniszter úr a lobbitevékenységet szabályozó 2010 .

évi CXXXI. törvény módosítását? ” című, K/5391. számú írásbeli kérdésére az alábbi
választ adom .

Szeretném megköszönni a lehetőséget, amelyet az Együtt biztosít számomra, hogy

erről a lényeges kérdésről tájékoztatást nyújthassak .

Az elmúlt egy év során, amióta a Miniszterelnökség kibővült portfólióval,
minisztériumként működik, számos fórum, közmeghallgatás és szakmai egyezteté s
került megtartásra, amelyeken személyesen jómagam és államtitkár kollégáim i s
részt vettek. Engedje meg, hogy kiemeljem ezek közül a paksi bővítéssel-kapcsolatos
nyilvános meghallgatásokat, amelyekb ől összesen 41-et tartottunk meg . A fórumok
eredményeként jött létre az állandó és nyilvános Társadalmi Tanács, amelynek célja

az atomerőmű körüli 41 település lakosságának tájékoztatása és a települése k

támogatása.

Bizonyára Képviselőtársam is értesült róla, hogy 2015. január 30-án megjelent
1032/2015. (I. 30.) Korm. határozat az építésüggyel kapcsolatos társadalompolitikai
elképzelések megvalósítását célzó intézkedésekr ől, amely összesen 17 pontban
tartalmazza a Kormány területen elérni kívánt céljait . A kormányhatározat több
pontja is utal az egyszerűbb eljárásokra és a bürokráciacsökkentésre . Első lépésben
megkezdődtek a szakmai egyeztetések. Ez a munka jelenleg is folyamatban van, a
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Miniszterelnökség és az érintett minisztériumok munkatársai folyamatos szakma i
kapcsolatot ápolnak Magyar Mérnöki Kamarával és a Magyar Építész Kamarával .

A szakmai egyeztetéseken bégyűjtött tapasztalatokat - nem csak építésügye k

esetében - a Kormány el őbb az Államreform Bizottság elé tárja, amelynek
szakértelme és tapasztalata alkalmas arra, hogy érdemi javaslatokkal és megoldás i
lehetőségekkel álljon elő egy-egy helyzet megoldására .

Az építésügy reformját érintő javaslat közigazgatási egyeztetése jelenleg i s

folyamatban van, a végső cél pedig az, hogy a Miniszterelnökség egy átfogó, a z
építészeti eljárásokat és bürokráciát alapjaiban megújító el őterjesztést tárjon a

Kormány elé. Így tehát nem az a megoldása a kialakult helyzetnek, hogy egyenként ,
jogszabályról-jogszabályra eszközöljünk ki változást, hanem az a szándék, hogy eg y
új, egyszerűbb és átláthatóbb rendszert teremtsünk ezen a területen .
Kulcsfontosságúnak tartom, hogy szakmai konszenzus jöjjön létre az érintette k
között az egyeztetések lezárultával .

Ebben a munkában örömmel fogadom akár az Ön, akár mások, hozzáértő javaslatait

és meglátásait. Ez a feladat - ahogy korábban is utaltam rá - nem pártpolitikai

kérdés, így ha Képviselőtársamnak javaslata van, kérem, forduljon hozzám
bizalommal .
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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 2 .
melléklet 43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldö m
Dr. Szabó Szabolcs (független) országgyűlési képviselő „Tervezi-e Miniszter úr a
lobbitevékenységet szabályozó 2010 . évi CXXXI. törvény módosítását?” című, K/5391 .
számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat .
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