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3.  Bizottsági vélemény készítése a Házszabály 134/B. §-ának (4) bekezdése alapján:
a) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 2001/18/EK irányelvnek a
tagállamoknak a területükön történő GMO-termesztés korlátozására, illetve
megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról (COM (2010)
375)
b) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a biocid termékek forgalomba
hozataláról és felhasználásról (COM (2009) 267)

4. Egyebek



- 4 -

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Jávor Benedek (LMP), a bizottság elnöke

Dr. Nagy Andor (KDNP), a bizottság alelnöke
Dr. Oláh Lajos (MSZP), a bizottság alelnöke
Dr. Bácskai János (Fidesz)
Bartos Mónika (Fidesz)
Bodó Imre (Fidesz)
Fejér Andor (Fidesz)
Fülöp István (Fidesz)
Schmidt Csaba (Fidesz)
Sebestyén László (Fidesz)
Dr. Aradszki András (KDNP)
Bödecs Barna (Jobbik)
Dr. Szili Katalin (független)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) dr. Nagy Andornak (KDNP)
Koncz Ferenc (Fidesz) Schmidt Csabának (Fidesz)
Sebestyén László (Fidesz) Bodó Imrének (Fidesz)
Tóbiás József (MSZP) dr. Oláh Lajosnak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Csuka Mária főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium)

Bizottság titkársága részéről

Dr. Szalóki Gyula főtanácsadó



- 5 -

(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 03 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

JÁVOR BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel
köszöntöm a bizottság megjelent tagjait és a meghívott vendégeket. Megállapítom, hogy
8 személyes jelenléttel és 4 helyettesítéssel a bizottság határozatképes, tehát meg tudjuk
kezdeni a munkát.

Kérdezem, hogy az előzetesen írásban kiküldött napirend a bizottság számára
elfogadható-e, aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Ez egyhangú, köszönöm
szépen.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1498.
szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

Első napirendi pontunk a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló T/1498-
as törvényjavaslat kapcsolódó módosító javaslatainak a megvitatása. A bizottság hatáskörébe
körülbelül 30 darab módosító indítvány tartozik.

A 4/1-es, a 289/1-től 367/1-ig, 436/1-es, 454/1-es, 455/1-es, 451/2-es, 524/1-es, 601/2-
es, 814/1-es, 820/1-es, 852/1-es, 852/2-es és 926/1-es kapcsolódó módosítókat találtuk a
bizottság hatáskörébe tartozónak. Ha valakinek ezen kívül más javaslattal kapcsolatban is van
észrevétele, az kérem, hogy jelezze. (Nincs jelzés.) Azt javaslom, hogy kezdjünk is neki a
módosító indítványok tárgyalásának.

Az első a 4/1-es Rogán Antal képviselő módosítója. Kérdezem a kormány képviselőit,
hogy támogatja-e a javaslatot.

CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egyetértünk vele igen.

ELNÖK: Kormány egyetért. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki egyetért? (Szavazás.)
Tizenhat igen. Nem ért egyet? (Szavazás.) Egy nem. Tartózkodás? Egy ellenszavazattal,
tartózkodás nélkül a bizottság támogatja ezt a javaslatot.

289/1-es számú, Rogán Antal képviselő javaslata a Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal költségvetésére vonatkozóan. Kérdezem a kormányt.

CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egyetértünk vele.

ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a bizottságot, aki támogatja? (Szavazás.) Nem
támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egy ellenszavazattal a bizottság támogatja.

295/1-es sorszámon Rogán Antal képviselő javaslata a földhivatalok költségvetésének
csökkentésére. Kérdezem a kormányt.

CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. Ez benne van abban
a csomagban, ami nemcsak a VM-et érinti, hanem egyéb területi szerveket is. Nem annak az
elvonása, hanem egy átcsoportosítás, ezt támogatjuk.

ELNÖK: Tehát ezt a kormány támogatja, kérdezem a bizottságot? (Szavazás.) Nem
támogatja? (Szavazás.) Tartózkodás nincs, egy ellenszavazattal a bizottság támogatja.
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304/1-es sorszámon Veres János és Tukacs István képviselők javaslata, Nyírbogát
település szennyvízhálózatának kiépítésére. Kérdezem a kormányt.

CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja? Nem
támogatja? (Szavazás.) Tizenhat. Tartózkodik? (Szavazás.) Egy tartózkodás mellett ezt a
bizottság egyharmada sem támogatja.

308/1-es sorszámtól kezdődően Harangozó Tamás képviselőnek van egy hosszú
módosító sorozata, ez tart egészen a 317/8-as sorszámig. A javaslat az, hogy ezekről a
módosítókról egyben szavazzon a bizottság. Kérdezem, hogy ez elfogadható-e a bizottság
tagjai számára. (Szavazás.) Ez egyhangú.

Kérdezem akkor a kormány képviselőit, hogy így csomagban ezek a módosítók
támogatását élvezik-e a kormánynak.

CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. A kormány nem támogatja, kérdezem a bizottságot, ki az, aki
támogatja. (Szavazás.) Egy. Nem támogatja? Tartózkodás? Nincs, ezt a bizottság egyharmada
sem támogatja.

354/1-es sorszámon Endrésik Zsolt képviselő módosító indítványa a belvízvédelem
forrásaival kapcsolatban. Kérdezem a kormányt.

CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja? (Szavazás.)
Négy támogatás. Nem támogatja? (Szavazás.) Tizenkettő. (Dr. Oláh Lajos megérkezik az
ülésre.) Megvan az egyharmad.

355. Én teszek egy javaslatot arra vonatkozóan, hogy Vágó Gábor képviselő javaslatai,
mely alapvetően a termékdíjakra vonatkozó, illetve járulékokra vonatkozó javaslatok, hogy
ezekről csomagban szavazzon a bizottság. Kérdezem, hogy elfogadható-e a bizottság
számára? (Szavazás.) Igen, köszönöm szépen.

Akkor a 355/1-es sorszámtól 367/1-es sorszámig Vágó Gábor képviselő javaslata a
termékdíjakról, járulékokról. Kormány álláspontját kérdezem.

CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja?
(Szavazás.) Öt. Nem támogatja? (Szavazás.) Tizenkettő. A bizottság egyharmada támogatja.

436/1-es sorszámon Rogán Antal képviselő… Bocsánat, az előző javaslatnál nem volt
meg az egyharmados támogatás sem. Korrigálom az előző bejelentés.

Visszatérve a 436/1-es sorszámon Rogán Antal képviselő javaslatára a lakótelepek és
környezetük felújításával kapcsolatban. Kérdezem a kormány képviselőjét.

CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez összefügg az 524/1-el, amit
még ezután fog tárgyalni a bizottság, ezt támogatjuk, ez az áthelyezése ennek a bizonyos
előirányzatnak az NGM-ből az NFM-be.
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ELNÖK: Igen, a kormány tehát támogatja. A bizottságot kérdezem, ki az, aki
támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő tartózkodás mellett a
bizottság támogatja.

444/1-es sorszámon Tóth József képviselő javaslata megújuló energia csökkentésére
vonatkozóan. Kérdezem a kormányt.

CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kormány nem támogatja. A bizottság képviselői közül ki az, aki támogatja?
(Szavazás.) Öt fő támogatja. Nem támogatja? (Szavazás.) Tizenkettő. Tartózkodás nincs, tehát
a bizottság egyharmada sem támogatja.

445/1-es sorszámon Tóth József képviselő javaslata panelfelújításra vonatkozóan.
Kérdezem a kormány képviselőjét.

CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Kormány nem támogatja.

DR. OLÁH LAJOS (MSZP): Hadd kérdezzem meg, miért nem?

CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Mind a kettő, tehát a megújuló
energiával, illetve paneltechnológiával készült lakások rekonstrukciója, a fűtésrendszerek
pályázatát szeretnénk, ha általában együtt működne. Azért nem támogatjuk ezt a módosítót,
egy, mert a rendkívüli kormányzati kiadásokból akar 20 milliárdot, ami mint az általános
tartalékok működik 2011-ben, tehát annak a felhasználási szabályai ezt nem engedik meg.

A másik, hogy azért nem támogatjuk, mert ezekre a célokra ha és amennyiben az NFM
el tud adni kvótát akár uniósat, akár kiotósat, erre a 2011-es költségvetés normaszövege erre
lehetőséget ad, azokat a bevételeket csak és kizárólag ilyen típusú célokra lehet felhasználni.
Benne van a 2011-es költségvetési törvény normaszövegének 9-es §-ában. Ott van egy olyan,
hogy az éghajlatváltozási, nem tudom most pontosan idézni, törvény alapján a fejlesztési
miniszternek a hatásköre arra nézve, hogy eladja a kvótákat, és azt csak és kizárólag
kibocsátás-csökkentésre, bizonyos fűtéskorszerűsítésre lehet használni, tehát másra nem.

Viszont azért nincsenek betervezve a források, mert ez egy piaci termék, és ha beírnánk
oda, hogy a kiotói bevételünk lenne 2011-re x milliárd, akkor a karbonpiac résztvevői rögtön
visszaszámolnak, hogy mennyi kvótánk van, elosztanák az összeggel, és akkor elég nyomott
áron tudnánk a piacon megjelenni, mert itt ország köt szerződést országgal, úgyhogy ezért
sem tudjuk támogatni ezeket többek között.

DR. OLÁH LAJOS (MSZP): Nem szeretnék reagálni, de nem így van ez a része, hogy
ki lehet számolni, ez sokkal bonyolultabb ez a rendszer. Nyugodtan be lehetett volna tenni 10-
20 milliárdot, mert senki nem tudja visszaszámolni. Ahhoz képest sokkal-sokkal több kvótánk
van, minthogy ebből bármilyen turpisság kiderülne, de értem az álláspontjukat, hogy nem
támogatják ezt a dolgot, mert másból szeretnék megfinanszírozni.

ELNÖK: Köszönöm, akkor a kormány nem támogatja ezt a javaslatot. A bizottság
tagjait kérdezem, hogy a 445/1-es javaslatot ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Öt. Nem
támogatja? (Szavazás.) Tizenkettő. Tartózkodás nincs, egyharmad sem támogatja.

451/2-es sorszámon Rogán Antal képviselő javaslata az éghajlatváltozási stratégia
végrehajtásáról. A kormány képviselőit kérdezem.
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CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. Szintén egy feladat
átcsoportosítás, átkerült ez a feladat az NFM-be.

ELNÖK: Kormány támogatja. Bizottságot kérdezem, ki az, aki támogatja? (Szavazás.)
Egyhangú. A bizottság támogatja.

524/1-es sorszámon Rogán Antal képviselő javaslata a lakóépületek és környékük
felújításának támogatása, ez egy korábbi elvonás. Kérdezem a kormányt.

CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait. Kérdezem a bizottság tagjait. (Szavazás.)
Egyhangúlag támogatja.

601/2-es sorszámon Rogán Antal képviselő javaslata éghajlatváltozási stratégiára. Ez
megint egy korábbi elvonás. Kérdezem a kormányt.

CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Kormány támogatja. Kérdezem a bizottság képviselőit, ki az, aki támogatja?
(Szavazás.) Ez is egyhangú. Köszönöm.

814/1-es sorszámon Tarlós István, Bús Balázs és Rogán Antal képviselők javaslata a
bányajáradék emelésére. Kérdezem a kormányt.

CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Kormány támogatja. Kérdezem a bizottság képviselőit, ki az, aki támogatja?
(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodás nincs, egyhangúlag támogatja.

820/1-es sorszámon Vágó Gábor képviselő javaslata a környezetterhelési díjról.
Kérdezem a kormány képviselőjét.

CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja?
(Szavazás.) Öt támogatja. Nem támogatja? (Szavazás.) Tizenkettő. Tartózkodás nincs,
egyharmad sem támogatja. (Bartos Mónika megérkezik az ülésre.)

852/1-es sorszámon Harangozó Tamás képviselő javaslata az állami felelősséggel
kapcsolatos környezetvédelmi feladatokról. Kérdezem a kormány képviselőjét.

CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja?
(Szavazás.) Öt támogatja. Nem támogatja? (Szavazás.) Tizenkettő. Egyharmad sem támogatja.

852/2-es sorszámon Rogán Antal képviselő javaslata ugyancsak környezetvédelmi
feladatok finanszírozásával kapcsolatban. Kérdezem a kormány képviselőit.

CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Kormány támogatja. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) Egyhangú.
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926/1-es sorszámon Tarlós István, Bús Balázs és Rogán Antal képviselők javaslata a
római parti árvízvédelmi művek megvalósításának támogatásáról. Kérdezem a kormány
képviselőit.

CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Kormány támogatja. Kérdezem a bizottság képviselőit, ki az, aki támogatja.

DR. OLÁH LAJOS (MSZP): Hadd kérdezzem már meg a kormányt, hogy egy korábbi
másik képviselő módosító javaslata ugyanebben a témában miért nem volt támogatható?
Bocsánat, tehát egy hasonló témájú módosító javaslatot a kormány miért nem támogatott?

CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Melyikről beszél?

DR. OLÁH LAJOS (MSZP): Azt hiszem, módosító volt beadva ugyanebben a
témában.

ELNÖK: Harangozó Tamás képviselőnek a 852/1-es sorszámon volt az állami
felelősséggel.

CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Azokat a lábakat nem tudtuk
támogatni, itt pedig a bányajáradék lett megemelve, ezt el tudjuk fogadni.

DR. OLÁH LAJOS (MSZP): Tehát magát az ügyet nagyon támogatják? Fontos,
köszönöm szépen.

ELNÖK: Lehetséges a 926/1-es sorszámú javaslatra kérdezem a kormányt,
nyilatkozott, hogy támogatja a javaslatot. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja?
(Szavazás.) Nem támogatja? Tartózkodik? (Szavazás.) Egy tartózkodás, feltéve, hogy nem
világos, hogy hol létesül ez római parton.

Köszönöm szépen a kormány képviselőinek a jelenlétet. Ezen az első napirendi ponton
túl vagyunk.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1665. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó
kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

Második napirendi pontban a költségvetést megalapozó törvényekhez érkezett
kapcsolódó módosító indítványok. A bizottság számára jelzem, hogy a feladatkörét érintő

kapcsolódó módosító javaslat nem érkezett ehhez a törvényhez, tehát itt szavazásra nem kerül
sor. Kérdezem, hogy van-e ettől különböző álláspont a bizottságon belül, vagy talán léphetünk
a harmadik napirendi pontra? (Nincs jelzés.) Ha nem, akkor menjünk tovább.
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Bizottsági vélemény készítése a Házszabály 134/B. §-ának (4) bekezdése alapján:
a) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 2001/18/EK irányelvnek a

tagállamoknak a területükön történő GMO-termesztés korlátozására, illetve
megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról (COM (2010) 375)

b) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a biocid termékek forgalomba
hozataláról és felhasználásról (COM (2009) 267)

A múltkori ülésünkön tárgyaltuk a GMO-kra, illetve a biocidokra vonatkozó uniós
irányelvekkel kapcsolatos álláspontot. Ezzel kapcsolatban előkészítettünk a múltkori vita
alapján két határozati javaslattervezetet a bizottság számára. Tegnap emailben elküldtük,
illetve ki is adtuk írásban. Kérdezem, hogy volt-e módja a képviselőknek megismerkedni
ezzel a szöveggel, illetve a szakértőkkel tudták-e nézni. Akkor tudunk-e szavazni erről, ami a
bizottság előtt van? (Jelzésre:) Igen, Nagy Andor alelnök úr.

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Azt szeretném megkérdezni, hogy az a javaslat, ami
elhangzott a múltkor, hogy a Mezőgazdasági bizottsággal együtt tesz javaslatot, annak mi lett
a sorsa?

ELNÖK: Sajnos a Mezőgazdasági bizottság, mielőtt ez ügyben egyeztetni tudtunk
volna, gyakorlatilag a mi ülésünket követő egy órán belül elküldték az ő kész javaslatukat,
tehát ilyenformán a törvényjavaslat kimunkálására nem volt mód, de tartalmilag egyébként
80 százalékban átfed a két állásfoglalás.

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Szeretnék kérdezni. Tartalmi kifogásom nincs az
állásfoglalással kapcsolatban, ezzel egyet lehet érteni, néhány formai észrevételem van. Az
egyik, hogy szerencsés dolog-e ilyen kifejezést használni egy ilyen véleményben, hogy „be
lehet fogni a száját egy tagállamnak”. Ezt én nem feltétlenül tartom indokoltnak, hogy ez egy
ilyen véleményben ilyen módon megjelenjen.

A másik dolog pedig az első oldal utolsó mondatában van egy olyan megjegyzés, hogy
a GMO-k jelentette kockázat megfelelő felmérésére és értékelésére olyan reagálások
meghonosítására van szükség, amely valóban független környezeti, ökológiai szempontokat is
kellően szem előtt tartó döntéshozatalt tesznek lehetővé. Mik ezek? Erre szeretnék választ
kapni. Más kérdésem nincs, egyébként támogatandónak tartom.

ELNÖK: Az első megjegyzéssel kapcsolatban én arra tudok ígéretet tenni, hogy
kicseréljük ezt a kifejezést. Ha most szavazunk, akkor egy semlegesebb kifejezés
helyettesítését tartalmazza a bizottság támogatása ezzel kapcsolatban.

A másodiknál arról van szó, hogy jelen pillanatban az Európai Élelmiszerbiztonsági
Hivatal GMO-panelje az, amely a GMO-engedélyezést csinálja, és itt úgy látjuk, hogy nincs
kellő súllyal érvényesítve a környezeti szempont. Emiatt szeretnénk, ha a kormány
képviselőivel és Rodics Katalinnal egyeztettünk, hogy ha az európai engedélyeztetési eljárás
során nem pusztán az EFSA venne részt a hatástanulmányok elvégzésében, hanem a
környezeti szempontokat majd az Európai Környezetvédelmi Ügynökség vagy más szerv is
részt venne ezeknek a szempontoknak az érvényesítésére. Nem akartunk itt konkrét
eljárásrendre javaslatot tenni, mert nem a mi kompetenciánk, de jelezni szerettük volna, hogy
az EFSA mellett egy környezeti szempontot is érvényesíteni tudó elemet is be kellene hozni
az engedélyezési eljárásba. Ez erre vonatkozik.

Más észrevétel, kérdés a GMO-val kapcsolatban nincs? (Jelzésre:) Szili Katalin
képviselő asszony.
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DR. SZILI KATALIN (független): Én csak felidéztem magamban az elmúlt bizottsági
ülés vitáját, és úgy gondolom, a Fenntartható fejlődés bizottságnak szükséges lenne két
tételmondatot ebben a javaslatban kimondani. Az egyik az, hogy a GMO-k termesztése tiltott,
a forgalmazás pedig minimalizálni kell. Azt gondolom, hogy ezt nekünk expressis verbis ki
kell mondani. Azzal pedig egyetértek, nem tudom, mi az az idézőjelben "be lehet fogni a
száját" típusú megjegyzés, hogy értette vagy szerintem sem illik ide. Ebből a szempontból
talán rövidebb és karakteresebb a termesztésre és forgalmazásra vonatkozó véleményem
szerint. Jobban kifejezi a bizottságunknak az álláspontját ebben. Visszaidéztem a múlt
alkalom vitáját is.

ELNÖK: Képviselő asszony arra utal, hogy egészítsük ki az állásfoglalást két
tételmondattal. Egyebekben stiláris helyesbítést is tekintetbe véve elfogadható ez a vélemény.
Más vélemény ezzel kapcsolatban? Kérdezem, hogy a bizottság által elfogadható-e képviselő

asszony által javasolt módosítás, hogy ez a két mondat bekerüljön a véleménybe, ami a
termesztési tilalom egyértelmű kimondását tartalmazza és a forgalmazás minimalizálását,
korlátozását.

BÖDECS BARNA (Jobbik): Hadd érveljek mellette, mert az a múltkori vitából
teljesen egyértelműen kiderült, hogy ennek az új európai szabályozásnak pontosan ez a
gyenge pontja van, és az, hogy ez egy gyenge pont, és ezért a forgalmazásnak a
minimalizálását szeretné Magyarország. Ezt valahogy kifejezésre kellene juttatni ebben az
állásfoglalásban, hiszen önmagában a termesztési tilalom, és mellette egy kiterjedt
forgalmazás gyakorlatilag az illegális termesztés és ezáltal a GMO-k elterjedésére vezettek.
Ilyen értelemben nekünk mint egyetértő tagállamnak azért azt hangsúlyozni kell, hogy az
elterjedés megakadályozására a forgalmazás nyomon követése minimálisan indokolt.

ELNÖK: Javaslatom a következő, most több módosító javaslat érkezett, ezeket mi
igyekszünk beledolgozni a véleménybe. Megköszönöm, ha esetleg írásban is kapunk erre
véleményt, és akkor most nem bocsátanánk ezt szavazásra, de a következő ülésre
visszahozzuk. Ezeket beledolgozzuk még a délután folyamán ezeket a javaslatokat, és más
változtatást nem eszközlünk rajta, ilyenformán kérdezem, hogy ez a vélemény elfogadható-e a
bizottság számára. (Bizottsági tagok jelzésére:) Igen, akkor köszönöm szépen az
együttműködést, és akkor ezt ma elkészítjük.

A következő a biocid termékek forgalomba-hozatalára vonatkozó rendelet. Kérdezem
ezzel kapcsolatban a bizottság tagjainak álláspontját. (Jelzésre:) Alelnök úr.

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Tartalmilag ezzel is egyet lehet érteni. Nekem volt
időm elolvasni a szöveget, és mind a kettő után azt a véleményemet szeretném
megfogalmazni, hogy javasolnám, hogy ha legközelebb ilyen bizottsági véleményt ír valaki,
akkor mondjuk az alelnököket időben vonja be, meg hogy kicsit azt is érzem a véleményeken,
hogy túlságosan bő lére vannak eresztve. Olyan részletek vannak, hivatkozások, olyan
zárójeles szakmai megjegyzések, amilyen szintre véleményem szerint egy bizottságnak nem
kell lemenni, mert akkor egy másik formát kell ehhez alakítani. Úgy emlékszem, hogy a
bizottság korábban jóval zanzásítottabb változatban fogalmazott meg véleményeket és azokat
én jónak tartottam. Nem tudom konkrétabban ezt megfogalmazni, de van egy ilyen érzésem
az előző szöveg meg a mostani kapcsán is, hogy vegyíti a nagyon szakmai elemeket, és
nincsenek politikai üzenetek kiemelve benne, ahogy ezt Szili Katalin is az elején
megfogalmazta. Nekünk talán inkább ez a feladatunk, nem ez a szakértői szint. Gondolom
olyan szakértő írta, aki így gondolkodik, ami egyébként helyes, de érdemesebb politikai
nyelvre áttenni.
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ELNÖK: Köszönöm. Megfontoljuk alelnök úr javaslatát, hogy jelezzünk. Le tudjuk
húzni a hivatkozásokat a végéről. Ha így elfogadhatóbbá teszi a szöveget, valóban egy
állásfoglalásban nem kell hivatkozás, ezeket le lehet húzni a hivatkozásokat a szövegből.
Egyéb észrevétel? (Nincs jelzés.) Ha nem, akkor kérdezem, a bizottság számára támogatható-e
ennek a véleménynek a küldése? (Szavazás.) Egyhangú. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

Köszönöm szépen.

Egyebek

Egyebekb napirendi pont. Tekintettel arra, hogy a jövő héten a jelenlegi előterjesztések
alapján nincs olyan téma, kötelezettség, ami a bizottsági ülés megtartását szükségessé teszi,
várhatóan december 15-én, jövő utáni héten szerdán tartjuk a következő ülésünket, de ez
természetesen a beterjesztésre kerülő javaslatoktól, törvénytervezetektől is, erről írásban
tájékoztatni fogjuk a bizottság tagjait.

Tájékoztatom a bizottságot arról is, hogy lezajlott a civilekkel az alkotmányügyi
találkozó, hogy hogyan tudjuk a fenntarthatósági szempontokat megjeleníteni az
alkotmányban. Az ott elhangzottaknak az írásos összefoglalásán, és a jövő héten azok a
képviselők, akik jelezték, hogy ebben szeretnének részt venni, addigra rendelkezésükre
bocsátjuk munkaanyagként, amit összefoglaltunk, és szeretnénk leülni egy olyan közös
szöveget tudjunk megfogalmazni, amit aztán a bizottság továbbítani tud az alkotmány-
előkészítő bizottság felé. Emlékeim szerint Szili Katalin, Bödecs Barnabás, Oláh Lajos és
Nagy Andor jelezték, hogy részt kívánnak venni ennek a szövegnek az alakításában, úgyhogy
velük akkor leülnénk ennek a végső formába öntésére.

DR. NAGY ANDOR (KDNP): A határidők tartása miatt szeretném tájékoztatni a
bizottságot, hogy a mai nappal lezárult az a határidő, hogy az előkészítő bizottság a bizottság
számára készült végleges tervezetet elkészítette, és van még azt hiszem 10 vagy 14 napja a
bizottságnak ahhoz, hogy a bizottság tagjai, tehát én is, észrevételeket tegyünk. Ha a jövő

héten ezt a munkát el tudjuk végezni, akkor pont időben lesz, de ne húzzuk tovább, mert a
végén kiszaladunk a határidőből.

DR. OLÁH LAJOS (MSZP): Két nappal hamarabb meg kellene tartani ezt a találkozót.

ELNÖK: Jövő hétfő délelőtt, ha megfelelő, akkor leülnénk megbeszélni. A
napjainkban egy előzetes írásos anyagot még küldeni fogok, és akkor ahhoz lehet hozzászólni.
(Jelzésre:) Igen, Oláh Lajos alelnök úr.

DR. OLÁH LAJOS (MSZP): Lehet, hogy csak rosszul értettem, elnök úr azt mondta,
hogy azoknak küldi ki, akik jelentkeztek ebbe a bizottságba. Szerintem a bizottság összes
tagjának ki kellene küldeni, merthogy észrevételt nyugodtan tudna tenni bárki is, tehát az
lenne a tiszteletteljes javaslatom, hogy mindenki kapja meg ezt az előkészítő anyagot, és
akkor mindenki tudja, hogy ha a kormánypárti képviselőknek javaslata van, közvetlenül elnök
úrnak vagy Nagy Andor alelnöktársamnak közli, és akkor ő képviselni tudja ezt a dolgot.

ELNÖK: Arra gondoltam, hogy először ez a kör megfogalmazza a javaslatot, és aztán
az megy tovább a bizottság tagjai számára egy rövid határidővel, de nincs kifogásom az ellen,
hogy ha más nem kifogásolja, amit tényleg egy munkaanyagnak érdemes tekinteni, azt a
bizottság valamennyi tagjával meg tudjuk osztani, ennek nem látom akadályát.
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Ugyancsak tájékoztatásként jelzem, hogy felvettük a kapcsolatot a minisztériummal, és
a korábban a vörösiszap-balesettel kapcsolatos módosító csomag, amit én terjesztettem elő és
visszavonásra került, ezzel kapcsolatos egyeztetés meg fog kezdődni, és remélhetőleg
karácsonyig olyan javaslattal elő tudunk állni, amit bizottsági indítványként elő tudunk
terjeszteni a minisztérium támogatásával.

FEJÉR ANDOR (Fidesz): Nem olyan kardinális, de én momentán áttenném ezt keddre,
mert akkor nem lesz parlament. Nem lennénk többen nagyobb eséllyel, ha kedden lenne a
bizottság?

ELNÖK: Nehéz, mert nem látjuk pontosan a napirendet. A bizottsági elnöki
értekezleten elhangzott, hogy elképzelhető, hogy szavazási nap lesz, ezért voltunk óvatosak.
Ha úgy alakul a napirend, akkor előrehozhatjuk keddre, egyelőre inkább a szerdát látjuk
biztosítva. Köszönöm. (Jelzésre:) Bödecs Barnabás.

BÖDECS BARNA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, én csak azt szeretném
megkérdezni, hogy a bizottság által kihelyezett ülésekkel kapcsolatban mi a helyzet és
eljutunk-e még valaha Paksra és a hulladéklerakóhoz?

ELNÖK: (Jelzésre:) Oláh alelnök úr.

DR. OLÁH LAJOS (MSZP): Köszönöm szépen. Képviselőtársam megelőzött, mert
ezzel kapcsolatosan bevallom őszintén, már két-három bizottsági üléssel ezelőtt Nagy Andor
alelnök úrral egyeztettünk pont Paks témájában. Azt gondoltuk végig, hogy Paks valószínűleg
nemcsak egy olyan kérdéskör, amelyik a bizottság tagjait érintheti, hanem több parlamenti
képviselőtársunkat ugyanúgy érdekelhet Paks, hisz gondolom, ez egy országos érdek, hogy mi
van Pakson. A bizottságtól azt a felhatalmazást szeretném Nagy Andor képviselőtársamtól
közösen kérni, hogy a bizottság hatalmazzon fel minket arra, hogy egy paksi látogatással
kapcsolatban felvegyük direktben a kapcsolatot Pakssal és az MVM-el, illetve az összes
országgyűlési képviselővel. Ebben szeretnénk, ha a bizottság támogatna minket és ezt a
látogatást egy megfelelő időpontban, amelyet megkeresünk, meg is szerveznénk, tehát
köszönöm szépen az előkészítést, pont ez lett volna az egyik téma, amiben előremennénk.

ELNÖK: Köszönöm. Jelzem, hogy ezek a kihelyezett ülések a parlament meglehetősen
sűrű őszi munkarendje miatt maradtak el. Nem a szándékunk vagy az erőfeszítéseink
hiányoztak erre. Nemcsak Paks van függőben, Felső-Tisza vidékén is sort szeretnénk keríteni
kihelyezett ülésre, Alsó-Duna-völgy problémáit is szeretnénk áttekinteni. Ezek természetesen
szerepelnek a tavaszi munkarendünkben.

A paksi látogatással kapcsolatosan természetesen a bizottság bölcsességére bízom az
erről való döntést. Jelzem, hogy folyamatosan kapcsolatban vagyunk a Paksi Atomerőmű
Zrt.-vel, tehát ott megvan az élő kapcsolat, ott várják a látogatásunkat, csak eddig annyira
sűrű volt a munkarend, hogy nem nagyon volt hova beilleszteni ezt a látogatást. Azt
gondolom, hogy a bizottság titkárságával le tudjuk egyeztetni ezt a látogatást, ha időpontot
találunk, de természetesen nagy örömmel fogadom a bizottság tagjainak vagy alelnökeinek az
együttműködését és segítségét is ebben.

DR. OLÁH LAJOS (MSZP): Szeretnénk kérni, hogy akkor a bizottság erősítse már
meg a javaslatot, hogy ebben a dologban Nagy Andor képviselőtársammal ezt a dolgot
nemcsak a bizottság tagjai részére, annyival bővebb ez a történet, hanem bármilyen érdeklődő
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országgyűlési képviselő részére akkor ezt az előkészítést meg tudjuk tenni, erről
természetesen a bizottság titkárságával is fogunk egyeztetni.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz): Szeretnék egy megjegyzést tenni, hogy a
Fenntartható fejlődés bizottságnak mint érintett bizottságnak nem biztos, hogy esetleg nekünk
egy száz fős delegációval kellene elmennünk Paksra. Esetleg nekünk szakmai szempontból is
meg kellene hallgatnunk, hogy mi történik Pakson, és hogy milyen környezet érintő
problémákkal foglalkoznak. Én inkább azt támogatnám, hogy a bizottság és esetleg, ha
gondoljuk, akár szakértőket kellene meghívni, Gondolom, hogy nagyon sok képviselőt
szívesen érdekelne, mert ha nem ennek a bizottságnak lennék a tagja, akkor is szívesen
elmennék, de ezt a két dolgot legalábbis el kellene választani.

ELNÖK: (Jelzésre:) Igen, Szili Katalin.

DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen, én mindösszesen annyi
megjegyzést tennék, hogy azt gondolom, hogy elnök úrnak dedikált feladata, hogy az
ilyenekben részt vegyen, tehát én nagyon örülök, hogy alelnök urak megszervezik és akkor
így delegálja elnök úr, de ebben már folytak puhatolózó tárgyalások Pakssal. Végül számomra
teljesen mindegy, hogy ki szervezi meg, mert szerintem kevesen vannak itt olyanok, akik még
nem jártak Pakson az elmúlt néhány évben, viszont én azzal tökéletesen egyetértek, ha
kihelyezett bizottsági ülés, akkor az legyen kihelyezett bizottsági ülés. Az egy más kérdés,
hogy esetleg parlamenti képviselőknek kirándulást szervezünk, az megint más, mert akkor
nyilvánvaló a bizottság tagjainak a részvétele is szabad vagy esetlegesen ajánlott, úgyhogy én
kész vagyok minden ilyenre nyilvánvaló, de azért azt is figyelembe kell venni, hogy holnap
december 1-je van, és 23-án szavazunk a költségvetésről. Én azt gondolom, hogy azért a
következő három hetünk elég súlyos lesz programokkal, esetleg én januárban kész vagyok
arra, hogy egy ilyenben részt vegyek. Úgyhogy ki szervezi, elnök úr, szerintem dedikálja a
feladatot, erről szavazni nem kell.

ELNÖK: (Jelzésre:) Bödecs képviselő úr.

BÖDECS BARNA (Jobbik): Pusztán annyit szeretnék hozzátenni, hogy nyilván a nagy
létszám az egy olyan veszélyt hordoz magában, hogy kicsit turisztikai látogatássá fajul a
dolog. Én arra számítanék, hogy az egy olyan szakmai nap legyen, ahol a bizottság tagjai
esetleg még egy limitált számú érdeklődő komolyabb szakmai ismeretekre tehet szert. Ez
valamilyen módon, hogy ha nem csak a bizottságra vonatkozik ez a meghívás, akkor
limitáljuk a résztvevők számát esetleg.

ELNÖK: (Jelzésre:) Szili Katalin.

DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen, elnök úr, akkor még egy
ügyrendi jellegű javaslatom van, én csak Andor és András nevű kollegáinkat szeretném
köszönteni, mivel november 30-a van, mindannyiunk nevében. (Dr. Nagy Andor: Köszönjük
szépen.)

ELNÖK: (Jelzésre:) Nagy Andor alelnök úr.

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Katalinokat is Isten éltesse, az 25-én volt.

ELNÖK: (Jelzésre:) Oláh alelnök úr.
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DR. OLÁH LAJOS (MSZP): Köszönöm szépen. Cancunban elkezdődött a következő
klímacsúcs, ezzel kapcsolatosan Illés államtitkár úrnak írtam egy levelet elnök úrral
egyeztetve, és kértem, hogy tájékoztassa a bizottság tagjait lehetőleg még a héten, hogy mi az
a magyar álláspont, aminek a képviseletére a delegáció tagjait felkérték, illetve azt kértem
tőle, hogy amikor ennek vége van, akkor tájékoztassa részletesen a bizottság tagjait a fenti
témakörben.

A másik, amiben szeretném kérni a bizottság egyetértését, az az, hogy a kvótakérdés
most is elhangzott, hogy mi van a kvótával, lesz-e eladás, nem lesz eladás. Magam is ültem
abban a székben, amikor a bizottságot kellett tájékoztatnunk ebben a témakörben, ezért én
nem tartom szerencsésnek pont az üzleti oldala miatt, ha írásbeli kérdéssel bombázzuk ezen a
területen a minisztériumot, merthogy tényleg a Magyar Állam gazdasági érdekeit sértheti az,
ha úgy kell válaszolni, ami teljesen nyilvános. Viszont azt szeretném javasolni, hogy zárt ülés
keretében hallgassuk meg az illetékest, és most nem tudom, ki az illetékes, hova került a
kvótaeladás, de ha minden igaz, ez már nem Illés államtitkár úrnál van, hanem elkerült onnan
vagy nem is volt ott.

Ezért az a javaslatunk, hogy valamikor belátható időn belül zárt ülés keretében kapjunk
egy tájékoztatást arról, hogy hogy állunk az eladásokkal. Mivel jövő évben, ha jól értettem,
ebből potenciálisan befolyó pénzből lenne panelprogram és minden egyéb, akkor nézzük meg,
hogy ennek hogy néz ki a fedezeti oldala, hogy állunk ezzel, és hangsúlyoznám a zárt ülést,
mert tényleg vannak olyan gazdasági információk, amik ha kimennek, az árt az eladásnak és
árt az országnak. Magyarán az árat lenyomó tényező is lehet, ha sok információ kimegy erről
a dologról.

ELNÖK: Köszönjük. A paksi látogatással kapcsolatban jelenleg az a program, amit
előkészítettünk, az nemcsak Paksot, hanem a bátaapáti hulladéklerakót is magába foglalja,
valóban egy egész napot látogatás lenne, de akkor erről majd egyeztetek alelnök urakkal és
akkor majd egy időpontot leegyeztetünk.

A kvótaeladással kapcsolatban megint csak jelezni szeretném, hogy hivatalosan
bekértük a kvótapénzek felhasználását monitorozó bizottságok jelentését a kvótapénzek
felhasználásáról. Ez természetesen nem zárja ki, sőt, az, hogy adott esetben az illetékeseket is
meghallgassuk egy zárt ülés keretében, a bizottság tagjai erre igényt támasztanak. Szeretném
kérdezni, hogy készítsünk-e elő egy ilyen meghallgatást? Esetleg egy olyan bizottsági ülés
keretében, ahol a cancuni klímacsúcs delegációja részéről egy beszámolót meghallgatni a
tanácskozás tapasztalatairól, és ehhez kapcsolódóan a kvótabevételek felhasználásával, illetve
tervezésével kapcsolatban. És akkor lesz egy ilyen félig nyílt, félig zárt ülés keretében, a
cancuni beszámolót nem kell zárt ülés keretében meghallgatni, de a másik napirendi pontnál
zárt ülést kell elrendelni. Ha ez ellen nincs kifogás, akkor ezt előkészítjük, december 9-én
zárul le a klímacsúcs, azt követő héten valamikor egy ilyet előkészítünk.

Egyéb észrevétel, megjegyzés van-e? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor megköszönöm a
bizottság tagjainak az együttműködését, viszontlátásra.

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 44 perc)

Jávor Benedek
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Dóra


