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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 05 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

JÁVOR BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok mindenkinek, tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait és meghívott 
vendégeinket. 

Tekintve, hogy az első napirendi pontunk, az atomenergia törvény módosításáról szóló 
pont, jelenleg a gazdasági bizottság előtt is van, és államtitkár úrnak még oda át kell mennie, 
gyorsan kezdjük el a munkát. Megállapítom, hogy a bizottság 7 személyes jelenléttel és 
3 helyettesítéssel határozatképes, tehát el fogjuk kezdeni a munkát. 

Mielőtt belevágunk az első napirendi pontba, egy napirend-kiegészítést szeretnék 
javasolni. A tegnapi nap folyamán olyan javaslat érkezett, hogy a természet védelméről szóló 
törvényt módosító T/2236-os számú indítványhoz a bizottság adjon be 3 darab bizottsági 
módosító indítványt. Ezeket szeretném, hogyha 4-es szám alatt a mai napirendre az ezzel 
kapcsolatos kérdést felvennénk. A javasolt módosító indítványok kiosztásra kerültek, tehát ezt 
még a bizottság tagjai, ha van lehetőségük, meg is tudják őket tekinteni, de majd a napirendi 
pont alatt részletesen is megtárgyaljuk. Kérdezem, ez a napirend-kiegészítés elfogadható-e a 
bizottság számára? Aki egyetért a napirend-kiegészítéssel, kérem kézfelemeléssel jelezze. 
(Szavazás.) Ellene? Tartózkodik? Nincs. Ezt a napirend-kiegészítést akkor egyhangúlag 
elfogadtuk, és akkor ezzel a napirendi kiegészítéssel együtt a teljes napirendről is kérem, hogy 
szavazzunk, aki ezzel a kiegészítéssel elfogadja, kérem, ezt jelezze. (Szavazás.) Egyhangúlag 
a bizottság elfogadta.  

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, valamint a fegyveres biztonsági 
őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3288. szám) (Általános vita)  

Köszönöm szépen, akkor bele is vágnánk az első napirendi pontunkba, az 
atomenergiáról szóló törvény módosítását a T/3788-as szám alatt benyújtott módosító 
indítvány általános vitára való alkalmasságáról kell a bizottságnak döntenie. A napirendi 
ponthoz az expozét Bencsik János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára tartja 
meg, meg is adom a szót államtitkár úrnak, kérem, tartsa meg az expozét a bizottság számára. 

Bencsik János államtitkár (NEFMI) szóbeli kiegészítője 

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Jó napot kívánok! 15 esztendeje változatlan formában szabályozza az 
atomenergia-törvény a hazai békés célú nukleáris energiahasznosításnak a feltételrendszerét, 
és ez idő alatt jelentős változás következett be a nemzetközi szakmai háttérben. Szükséges a 
változásokhoz hozzáigazítani az atomenergia-törvényt, figyelembe véve a nemzetközi 
atomenergia ügynökség javaslatait is, amelyet az elmúlt években megtett folyamatosan a 
magyar hatósági törvényhozás számára is. 

Öt pontban foglalhatjuk össze a legfontosabb változtatásokat, az első a szaknyelv 
egységesítésére tesz javaslatot annak érdekében, hogy a nemzetközi keretrendszerben 
meglévő terminológiához igazodva használjuk a legfontosabb szakmai megfogalmazásokat az 
atomtörvény vonatkozásában is. 

Másik nagyon fontos változás, hogy a kiégett üzemanyag biztonságos és gazdaságos 
kezelésére vonatkozóan az eddigi átmeneti tárolás mellett lehetőséget biztosítana a jogszabály 
arra is, hogy megtörténhessen megfelelő technológia rendelkezésre állása mellett a kiégett 
fűtőanyagok újrahasznosítása is, tehát az átmeneti tárolás mellett más biztonságos és 
gazdaságos kezelésre is lehetőséget nyújtana a módosítás. 
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A harmadik része ennek a javaslatnak az Állami Számvevőszék észrevételeit igyekszik 
érvényesíteni a törvényben. Az Állami Számvevőszék az önkormányzati társulások 
támogatásának a szabályrendszerét javasolja módosítani, némileg szigorítani, hogy csak a 
ténylegesen érintett település, illetve annak közvetlen szomszédai, szomszéd települései 
lehessenek az adott társulásnak a tagjai, amely társulást lehet támogatni a központi nukleáris 
pénzügyi alapból. Illetve a felhasználási lehetőségeket is szűkíti, egy elemet kivesz belőle az 
Állami Számvevőszék javaslata alapján, a területfejlesztési célú felhasználást, tehát ez 
korlátozódik a településfejlesztés célú felhasználásra. 

A negyedik igen fontos változása a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség javaslatát 
veszi figyelembe, mely során az atomerőművi átalakításokra vonatkozóan előírt engedélyek 
számának csökkentését szorgalmazza folyamatosan a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 
annak érdekében, hogy a nemzeti hatóságok elsősorban a felügyeleti szerepüket tudják 
erősíteni. Ennek figyelembe vételével az üzemelő rendszerbe történő beavatkozást igénylő 
változtatásokra vonatkozóan kell engedélyezési eljárást kezdeményeznie az engedélyesnek. 
Tehát az üzemelő, ez a legfontosabb változás, hogy a továbbiakban, amennyiben az 
atomenergia-törvény módosítása megtörténik, akkor az üzemelő rendszerbe történő 
beavatkozások esetén kell az előzetes engedélyezési eljárást lefolytatni. Ez a hatósági 
felügyelet erősítését jelenti, erre a feladatára tud koncentrálni a Nemzeti Atomenergia Hivatal.  

Az ötödik pont az pedig az őrök, az őrzéssel foglalkozó személyzet fizikai 
állóképességének feltételeit hivatott pontosítani, meghatározni, illetve az elektronikus 
megfigyelő rendszer használatára ad lehetőséget a jogszabályi környezet megteremtésével. 
Ezért is került az atomenergia-törvénybe a másik két jogszabálynak a módosítása is, még 
mielőtt valaki megkérdezné, felvetné, hogy a mezőőri szolgálat hogyan kapcsolódik az 
atomenergetikához. Ebben a formában kapcsolódik, hogy az őrzésvédelemmel foglalkozó 
személyzetre előírt feltételrendszer érinti a másik jogszabályt is, és a kettőnek az együttes 
módosítására van szükség. 

Köszönöm szépen a figyelmet. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úrnak az összefoglalót. Kérdezem a bizottság 

tagjait, hogy kinek van kérdése, észrevétele a törvényjavaslattal kapcsolatban. (Jelzésre:) 
Alelnök úr, parancsolj! 

Kérdések, észrevételek 

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Bár messze ül tőlünk az államtitkár úr, de az 
álláspontunk közel áll egymáshoz, úgyhogy a kormánypárti frakció általános vitára 
alkalmasnak tartja ezt a javaslatot. Azért kértem szót, mert azt a javaslatot szeretném tenni 
elnök úrnak, hogy ne a mai napon, ennek a napirendnek a kapcsán beszéljünk az atomenergia 
jövőjéről Magyarországon, de tegyük meg egy alkalommal, hiszen most már Németország 
után Svájc is úgy döntött, hogy leállít atomerőműveket. Ebből persze nem következik, hogy 
nekünk is úgy kell járni, de ezt a témát beszéljük ki. Van a bizottságunknak egy energetikai 
albizottsága közösen a gazdasági bizottsággal, és azt javaslom elnök úr, hogy hívjad össze, és 
akár valamennyi képviselőtársunk vegyen ezen részt, vagy tarthatunk egy együttes bizottsági 
ülést is. A téma szerintem a magyar energiastratégia kapcsán, melyet napirendre tűzhetünk, 
hogy ne csak az atomenergia jövőjéről, hanem az elkészült magyar energiastratégiáról is 
ebben a bizottságban beszélhessünk, és én nagyon támogatnám azt, hogy ezt a témát beszéljük 
ki. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Csak erre reagálnék, hogy éppen most egyeztettünk államtitkár 

úrral, hogy június végéig az energiastratégiát a bizottság napirendjére vesszük egy külön 
alkalommal, és megtárgyaljuk mindenképpen akár az albizottságok közös találkozóján, akár a 
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két bizottság által megszervezve, de mindenképpen szerepelni fog a napirendünkön. 
(Jelzésre:) Igen, Szili Katalin. 

 
DR. SZILI KATALIN (független): Tisztelt Elnök Úr! Államtitkár Úr! Tisztelt 

Bizottság! Magam ott folytatnám, ahol alelnök úr elkezdte, hiszen Fukushimáról elég ritkán 
beszélünk az utóbbi időben. Jól látható, hogy Európában és a világban ez mindenkit arra 
késztetett, hogy felülvizsgálja saját energiarendszerét, és távlatosan nyilván olyan alternatív 
lehetőségeket is kutasson, ami részben biztonságosabb, részben pedig a távlatos megoldásokat 
is segíti. Tudjuk továbbfejleszteni azt, amit alelnök úr javasolt, én azt gondolom, ez nem 
elegendő, ha egy albizottság keretében, javasolnám, hogy a gazdasági és a Fenntartható 
fejlődés bizottság egy együttes ülésen foglalkozzon ezzel a kérdéssel, hiszen azt gondolom, 
hogy ez az a kérdés, ami nem lehet párpolitikai alapú közelítés, hanem ebben egy olyan 
stratégiát kell kialakítanunk, ami mögé az egész társadalom felsorakozik. Ezt a kérdést 
akkorra kell tenni, én magam is javaslom, hogy még ennek az ülésszaknak a befejezése előtt, 
illetőleg a nyári ülésszak most már várhatóan sorra kerül, de július 15-ét követően ennek 
keretében ez még kerüljön sorra. Ez számomra nyilvánvalóan azt jelenti, hogy mi egy távlatos 
kérdéskört tettünk az asztalra, ugyanakkor most, ami előttünk van, az annak a törvénynek a 
módosítása, amiben én azokat a kérdéseket teszem fel magunknak, hogy a szabályozás 
egységesítése ennek az egész törvénynek megfelel-e. A másik az, ami a biztonságot szolgálja, 
illetőleg az ehhez kapcsolódó intézkedéseket, ennek eleget tesz-e, és nyilvánvalóan a 
harmadik, és főleg Pécs környékén vannak olyan települések, amelyek támogatást kaptak úgy 
mint önkormányzati társulások, ebben is úgy gondolom, a felhasználás kérdéskörének 
szűkítése, bővítése vagy ellenőrzése azt gondolom, egy közös feladat.  

Amennyiben nyilván ezeknek a kérdéseknek ez a törvény eleget tesz, és első 
olvasatban azt gondolom, hogy ezeknek megfelel, azt mondom, hogy általános vitára ez a 
törvényjavaslat alkalmas, ezzel nem felülírva és félretéve azt, ami számunkra távlatosan 
fontos és a magyarországi atomenergia kérdésének a felülvizsgálata, és ennek keretében 
egyáltalán az energiastratégiának az átgondolása. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Kepli Lajos. 
 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Mivel a törvényjavaslatban megfogalmazott változtatások 

célja a nemzetközi trendeknek való megfelelés és a hatékonyabb hatósági felügyeleti 
rendszernek a bevezetése, és ahogy fogalmazott államtitkár úr, az előíró jellegű 
beavatkozásról az ellenőrző jellegűre való áttérés, ezért is alapvetően a Jobbik frakció is 
támogatja az általános vitára való alkalmasságot, és vannak éles kritikai észrevételeink is a 
javaslattal kapcsolatban, de ezeket majd az általános vitában fogjuk ismertetni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Bödecs Barna. 
 
BÖDECS BARNA (Jobbik): Én az energiastratégiáról folytatandó vitával kapcsolatban 

szeretném azt a kiegészítő javaslatot tenni, hogy az atomenergia megítélésénél 
Magyarországon nagyon fontos és szükséges, hogy beszéljünk a nagy aktivitású hulladékok 
várható elhelyezéséről, annak mikéntjéről, időtávlatáról, hogy arról a bizottság kapjon 
tájékoztatást. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ezzel kapcsolatban február folyamán volt egy kihelyezett 

bizottsági ülésünk, ahol részletes tájékoztatást kaptunk, de természetesen írásos vagy akár 
szóban beszámolva erre van lehetőség az ülés keretén belül.  
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BÖDECS BARNA (Jobbik): Elnök úr, a kis- és közepes aktivitású hulladékok 

lerakójában jártunk, és a nagy aktivitású hulladékok elhelyezése az megoldatlan jelenleg 
Magyarországon. 

 
ELNÖK: Jó, szerintem írásos tájékoztatást fogunk kérni az illetékes szervektől, hogy 

valóban a készülő nagy aktivitású hulladéklerakó állásával kapcsolatosan mit lehet tudni, és 
ezt részévé tesszük az energiastratégiáról folytatott vitának. Ha további kérdés a bizottság 
tagjai részéről nincsen, akkor én is szeretnék egy néhány kérdést megfogalmazni.  

A törvénymódosítás indoklása úgy fogalmaz, hogy célja a törvénymódosításnak a 
biztonság növelése, amit természetesen különösen a fukushimai események kapcsán kizárólag 
üdvözölni tudunk, és azt gondoljuk, hogy valóban ez a kulcskérdés jelen pillanatban a világon 
és Magyarországon, hogy milyen biztonsági körülményeket lehet teremteni az atomerőművek 
működése számára.  

A kérdés igazából az, hogy ez a törvény, ami előttünk fekszik, ez megfelel-e ezeknek 
az elvárásoknak, valóban fokozza-e az atomerőművi biztonságot Magyarországon. E 
tekintetben én azt gondolom, hogy valóban vannak előremutató elemei a törvényjavaslatnak, 
ugyanakkor nagyon sok kérdés nyitva marad vagy bizonytalan marad, illetve bizonyos 
területeken mi azt látjuk, hogy Magyarország kifejezetten szembe megy a nemzetközi 
trendekkel, és a biztonsági előírások felpuhítása olvasható ki a törvényjavaslatból, (Fülöp 
István megérkezik az ülésre.) amit a jelenlegi helyzetben teljes mértékben elfogadhatatlannak 
tartunk. 

Néhány konkrét pont, és tényleg én nem akarok most az atomenergia általános 
kérdésébe belemenni. Kifejezetten a törvényjavaslattal kapcsolatban néhány konkrét pontra 
szeretném felhívni a figyelmet, illetve kérni államtitkár urat, hogy ezzel kapcsolatban 
részletesebb tájékoztatást adjon. 

Az első a működő atomerőművi ellenőrzések kérdése. A törvényjavaslat 7.§-a 
rendelkezi karról, hogy a nukleáris létesítmények folyamatos hatósági felügyelet alatt állnak, 
és milyen ellenőrzéseket kell végrehajtani. Mi azt látjuk, hogy itt nagyon homályosak a 
megfogalmazások, tehát például a 9.§ (2) bekezdés c) pontját nézzük, ott az olvasható a 
törvényben, hogy folyamatosan, egyedi eljárások során végzett ellenőrzése, átalakításokhoz 
kapcsolódó ellenőrzési programok végrehajtásával. Viszont úgy gondoljuk, hogy jogos 
kívánalom, hogy ne pusztán ilyen, a hatóság által egyedi jelleggel kialakított ellenőrzési 
tervek szerint folytassa le a hatóság ezeket az ellenőrzéseket, hanem olyan rendszeres és 
normatívan előírt ellenőrzési tervek, amelyek megfelelő gyakorisággal, mondjuk legritkábban 
negyedévente végrehajtott ellenőrzési terv alapján lefolytatott ellenőrzési eljárásokat 
tartalmaznak. Erre persze van lehetőség a jelenlegi szabályozás keretein belül, de úgy látjuk, 
hogy ez egy kicsit megengedő, a hatóság nagyon szabad kezet kap abban, hogy mikor, milyen 
rendszerességgel, pontosan milyen vizsgálatokat folytat le az erőmű ellenőrzése során. Azt 
gondoljuk, hogy különösen a fukushimai tapasztalatok alapján szükséges egy sokkal 
világosabb és tisztább feltételrendszernek vagy normarendszernek az előírása, hogy milyen 
vizsgálatokat és milyen gyakorisággal kell lefolytatni. 

Az ellenőrzéssel kapcsolatban ilyen megengedő jellegű szabályozás szerepel máshol is, 
a 12. cikkben például, ahol a lehetőségként írja elő, hogy az atomenergia felügyeleti szerv a 
nukleáris létesítmény telephelyén felügyelettel biztosíthatja az ellenőrzést. Az gondoljuk, 
hogy legalábbis az atomerőművi létesítmények telephelyének nem lehetőségként, hanem 
kötelezettségként kellene előírnia. Természetesen kisebb nukleáris létesítmények esetében 
nem szükséges, hogy az izotóplaborokba kitelepüljön az atomenergia hivatal, de legalább az 
atomerőművi blokkokat, nukleáris, akár kísérleti reaktorokat tartalmazó létesítményekben mi 
úgy gondoljuk, hogy egy kötelezően előírt, folyamatos jelenléte a hatóságnak feltétlenül 
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szükséges. Ennek érdekében egy olyan módosítást tartunk kívánatosnak, amely kijelöli azokat 
a nukleáris létesítményeket, amelyeket illetően előírja a folyamatos jelenlétét a hatóságnak, és 
a többi ilyen létesítmény esetében pedig megmarad az a lehetőség, hogy amennyiben 
szükségesnek látja, folyamatosan biztosíthatja az ellenőrzést. 

Még két kérdés van, amiben államtitkár úr válaszát várnám. Az egyik, a szabályozási 
javaslatban több helyen felbukkanó a kockázat elfogadható mértéke definíció. Ez többször 
előkerül, hogy a kockázat elfogadható mértékét figyelembe véve kell az engedélyezési 
eljárásokat lefolytatni, ugyanakkor igazából semmilyen kapaszkodónk nincs atekintetben, 
hogy mi a kockázat elfogadható mértéke, ki az, aki megállapítja, hogy mi a kockázat 
elfogadható mértéke, kinek a kockázatát vesszük alapul, és hogyan mérjük egyáltalán a 
kockázat elfogadható mértékét. Azt gondolom, ez bizonyos értelemben a hatóságot is nehéz 
helyzetbe hozza, mert nincs egy olyan pont, amibe kapaszkodva azt mondhatja, hogy ő így és 
így kalkulálta a kockázat elfogadható mértékét, és ez alapján hozta meg a döntését. Ezáltal 
tulajdonképpen az összes döntése támadhatóvá válik, tehát itt egy pontos definíciót vagy 
eljárásrendet szükségesnek látnánk, hogy hogy kerül megállapításra a kockázat elfogadható 
mértéke. Ennek a megállapításnak a folyamatában a társadalom mint kockázatviselő fél 
bevonásra kerül-e avagy sem, ezt maga a hatóság eldönti, hogy a társadalom számára milyen 
kockázatot tart elfogadhatónak, avagy sem. 

És végül szó volt itt az előíró jellegről, az ellenőrző jelleg felé való elmozdulásról, és 
ennek kapcsán látok én itt egy problémás pontot, éspedig a 13.§ (4) bekezdése, ami számomra 
nem teljesen tiszta. Ami úgy szól, hogy az átalakítási engedély kiadása előtt végzett ellenőrzés 
során feltárt, a nukleáris biztonságot veszélyeztető nemmegfelelőség esetén az atomenergia 
felügyeleti szerv az átalakítás folytatását megtilthatja. Az én számomra ebből a mondatból az 
derül ki, hogy gyakorlatilag az engedély kiadását megelőzően az atomerőmű megkezdheti az 
átalakítási tevékenységet. Ha én ezt egy családi ház építkezése során próbálnám 
megvalósítani, akkor igen súlyos építésügyi bírságra számíthatnék. Nem gondolom, hogy egy 
atomerőmű létesítése módosítása, átalakítása kevésbé lenne súlyos, kockázatos, és hatósági 
ellenőrzés alatt tartandó eljárás, mint egy sima építési eljárás. Tehát én kérdezem igazából 
államtitkár urat, hogy egyáltalán én jól értelmezem-e ezt a mondatot, hogy ez tulajdonképpen 
megnyitja a lehetőséget arra, hogy az engedélykiadás előtt megkezdődjenek az átalakítási 
tevékenységek, és amennyiben jól értelmezem, akkor mi indokolja az engedélyezésnek ezt a 
megítélésem szerint vállalhatatlan fellazítását. Köszönöm szépen. 

Kérdezem, hogy van-e további észrevétel? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor államtitkár 
úré a szó, hogy reagáljon az elhangzottakra. 

Válaszok az elhangzottakra 

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Mindazonáltal, hogy nem a részletes vitáját folytatjuk a beterjesztett 
törvényjavaslatnak, hanem az általános vitára való alkalmasságáról kell döntenie a 
bizottságnak, nagyon fontos támpontokat hallottunk arra vonatkozóan, hogy a részletes vita 
során mire kell felkészülnünk, és milyen kérdésekre kell megnyugtató válaszokat adnunk. 

Nem szeretném a részletes vitát előrehozni és a bizottságon belül megtárgyalni, erre 
meglesz a lehetőség a következő héten, miután a módosító indítványok benyújtásra kerülnek, 
és a bizottság újra foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ugyanakkor azt szeretném még egyszer 
leszögezni, hogy maga a törvénytervezet a biztonsági követelmények lazítását nem jelenti, és 
a hatósági felügyeletet pedig éppen erősíteni fogja. Említettem, hogy a Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökség javaslatait figyelembe véve történik meg a szabályozás, és a 
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség az országos atomenergia hivatalnak a következő 
javaslatot tette. A hivatalnak törekednie kell a nukleáris biztonsági szabályzatai olyan 
módosítására, hogy csökkentse az atomerőművi átalakításokra vonatkozóan előírt különféle 
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engedélyek számát, és biztosítsa, hogy a nukleáris biztonság szempontjából legnagyobb 
jelentőséggel bíró elemeken legyen a hangsúly. Ez a törvénymódosítás ennek az irányelvnek 
az átültetésére ad lehetőséget a hazai jogszabályi környezetbe, ami azt jelenti, hogy a 
beépítendő rendszerelemek gyártási, beszerzési és szerelési engedélyeire vonatkozó 
kötelezettség, engedély megkérésére vonatkozó kötelezettség megszűnik, ugyanakkor azon 
tevékenységek engedélykötelessége, amelyek az üzemelő rendszerbe történő beavatkozást 
igényelnek, és ezáltal közvetlenül befolyásolják a nukleáris biztonságot, azok továbbra is 
megmaradnak, és ezekre tud koncentrálni a továbbiakban az ellenőrző felügyeleti 
tevékenységet folytató hatóság.  

A részletszabályozások pedig a törvény módosításának elfogadását követően a 
kapcsolódó kormányrendeletek kereteiben történnek meghatározásra. Ezen kormányrendelet-
módosítási tervezetek a törvénymódosítás előkészítésével párhuzamosan megtörténtek, és 
amennyiben az országgyűlés jóváhagyja majd a törvénymódosítást, akkor azzal együttesen 
fognak a részletező szabályok is kormányrendeleti szinten hatályba lépni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy valóban ezeket a kérdéseket majd a 

részletes vita során még sokat fogjuk még vitatni. Kérdezem, hogy van-e további kérdés, 
észrevétel? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor megköszönöm államtitkár úrnak a beszámolót, és 
akkor az általános vitára való alkalmasságról szavaz a bizottság.  

Döntés az általános vitára való alkalmasságról, bizottsági előadó állítása  

Kérem, hogy aki a felterjesztett törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartja, 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Ellene, tartózkodik? Nincs. Tehát az általános vitára a 
törvényjavaslatot a bizottság egyhangúlag alkalmasnak tartja.  

A bizottságnak előadót kell állítani az általános vitára, amelyre holnap a délelőtti, dél 
körüli órákban kerül sor. Kérdezem, hogy van-e javaslat? (Nincs jelzés.) Én a bizottság 
többségi véleményét el tudom mondani szerintem a vita elején, aztán az LMP, illetve saját 
véleményemet ezt követően külön meg tudom fogalmazni. Akkor én leszek a bizottság 
többségi véleményének az előadója. Köszönöm államtitkár úrnak, hogy eljött. 

A privatizációs szerződések környezetvédelmi és természetvédelmi előírásainak a 
kormány általi felülvizsgálatáról szóló határozati javaslat (H/3345. szám, új átdolgozott 
változat a H/1711. szám helyett) (Általános vita) 

Továbblépnénk a második napirendi pontra. A privatizációs szerződések 
környezetvédelmi és természetvédelmi előírásainak kormány általi felülvizsgálatáról szóló 
határozati javaslat. A javaslat Nagy Andor, Papcsák Ferenc és Pálffy István képviselők önálló 
indítványa. Az előterjesztők képviseletében Pálffy István képviselő úr ismerteti a határozati 
javaslatot a bizottsággal. Tisztelettel üdvözlöm képviselő urat a bizottság körében, és meg is 
adom a szót, foglalja össze a határozati javaslatot a bizottság számára. 

Pálffy István (KDNP) szóbeli kiegészítése 

PÁLFFY ISTVÁN (KDNP): Köszönöm a szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Képviselőtársaim! Tisztelt Bizottság és minden kedves megjelent vendég és érdeklődő! 
Másodjára vagyunk itt e tárgyban. Március 30-án hasonlóan ültünk ebben a körben, és akkor 
ennek az országgyűlési határozattervezetnek az előzetes anyaga támogatásra talált (Fejér 
Andor megérkezik az ülésre.) a bizottságban. Remélem, hogy ez ma is így lesz, azért, mert az 
új változat, amely az önök asztalán van, egyszerűbb és használhatóbb az átalakítás 
eredményeképpen. 

Röviden összefoglalom, hogy milyen körülmények között, milyen pontokban 
összegezhető ez az átalakítás. Az országgyűlési határozati javaslat tervezete most az Állami 
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Számvevőszék bevonásával kívánja ezeket a vizsgálatokat lefolytatni, lefolytattatni mind az 
állami tulajdon, mind az önkormányzati tulajdon tekintetében.  

Az önkormányzati vagyon esetében szűkíti. Itt volt vitánk arról az elmúlt alkalommal, 
hogy ez egy elég jelentős kör, és hogy ez mennyiben fogható fel, mennyiben karolható fel, 
tehát szűkíti ezt a területet. Úgy fogalmaz, hogy vizsgálja meg az Állami Számvevőszék 
bevonásával, hogy célszerű-e ezeket a vizsgálatokat, és milyen tekintetben célszerű 
lefolytatni, illetve az országgyűlés elé terjesztendő törvényjavaslatok dolgában pedig úgy 
fogalmaz, hogy ha szigorúbb szabályozásra van szükség, akkor olyan értelmű javaslatot 
terjesszen a ház elé. Ez fontos, hogy szigorúbb, hiszen ez indikálja azt, hogy itt olyan 
változtatásokra szükség lehet, amely ezt a kérdést megnyugtatóan szabályozza. 

Fontos változás, hogy a korábban végigegyeztetett, emlékeznek arra, hogy az előzetes 
javaslatban sokszereplős volt ez a vita, a Vidékfejlesztési Minisztérium, Nemzetgazdasági 
Minisztérium, Nemzeti Vagyonkezelő, önkormányzatok, tehát többszereplős. Ehelyett a 
javaslat egyszerűbb -, a telepít minden ilyen diszpozíciós kérdést, ami azért is fontos volt, 
mert bizonyos tekintetben a szervezetátalakítást írt volna elő az országgyűlési határozati 
javaslat, ami a kormány kompetenciája, tehát nem von el semmiféle jogot szervezeti egység 
alakítása tekintetében a kormánytól ebben a formájában. Ezek a javaslat lényegi változásai. 
Egyébiránt tartalmilag teljesen azonosak azzal, amit március 30-án végigbeszéltünk. Ehhez 
kérem a tisztelt bizottság, képviselőtársaim támogatását. Esetleg felmerülnek kérdések, akkor 
természetesen beszéljük meg azokat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Nagy Andor alelnök úr. 

Hozzászólások, észrevételek 

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. A március 30-i ülésen nem 
tudtam itt lenni, és ezért most szeretném azt elmondani, hogy köszönöm szépen Pálffy István 
képviselőtársamnak, hogy bevett ebbe az ügybe. Ő a szellemi atyja ennek az országgyűlési 
határozati javaslatnak, és a kolontári iszapkatasztrófa igenis indokolja, hogy legyen egy ilyen 
országgyűlési határozat. Ebben egyébként pártoktól függetlenül azt hiszem, mindenki 
egyetért, és annak is örülök, hogy az eredeti javaslatunkat ilyen módon módosították. 
Indokoltnak látom azt, hogy az ÁSZ-nak legyen ebben szerepe, hiszen rengeteg információval 
rendelkezik, és több megbeszélést folytattunk az országgyűlési határozat megszövegezése 
kapcsán azokkal a hatóságokkal, amelyek felmerültek, hogy ezt a vizsgálatot elvégezzék, és 
látszik, hogy ez nem egy egyszerű feladat.  

Örülök annak is, hogy kicsit leszűkítettük a területet, mert a cél nem az, hogy mindent 
megvizsgáljunk, hanem rábukkanjunk azokra a visszásságokra, amelyeket eddig senki nem 
vizsgált. Magyarországon úgy történt a privatizáció, hogy a környezetvédelmi és a 
természetvédelmi előírásokat nem, vagy alig tartották fontosnak. Miután a kormány nem 
készül arra, hogy privatizáljon, de előfordulhat, hogy valamilyen állami vagy önkormányzati 
vagyontárgy vagy cég értékesítésre kerül, és szerintem borítékolhatjuk, hogy szigorú 
szabályozásra lesz szükség privatizáció esetén, mert eddig a hatóságok, illetve a megfelelő 
szervek a természetvédelmi meg a környezetvédelmi előírásoknak, ha nem is a 
figyelembevételét, hanem az ellenőrzését, hogy betartották-e az új tulajdonosok, ezeket a 
feltételeket nem vizsgálták. A kolontári katasztrófa mutat rá arra, hogy ennek milyen 
jelentősége van. Csak támogatni tudom, és örülök neki, hogy egy ilyen határozati javaslatnak 
a társszerzője lehetek. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Kepli képviselő úr. 
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KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Részben csak ismételni tudom, amit a 
múltkor elmondtam, és részben új dolgokat is mondanék. Teljesen egyértelmű, ha már szóba 
került a kolontári katasztrófa, és egy kicsit sarkalatosabban is fogalmaznék, hogy az egy 
dolog, hogy ez nemhogy nem lett ellenőrizve, de most már egyre bizonyosabban látszik, hogy 
szinte teljes mértékben figyelmen kívül hagyták azokat a privatizációs szerződéses 
előírásokat, amik környezetvédelmi beruházásokra vonatkoztak. 

Most már ráadásul odáig jutottunk, ez a közelmúlt eseményei, hogy ezt még a 
bizottsági ülésen le is tagadták, illetve egy nem létező KEHI-jelentésre hivatkozva próbálták 
meg a saját igazukat bizonyítani, ami azóta kiderült, hogy valótlanságot állítottak. 

Egészen messzire merészkedtek már ezen a területen, ezért szükség van ennek a 
területnek mindenképpen a megrendszabályozására, és ennek ez nagyon fontos eleme lehet, 
hogy mérje fel végre a kormány, illetve az Állami Számvevőszék bevonásával mérjék fel, 
hogy hogyan is állunk ezen a területen, és teljesültek-e ezek az előírások a privatizációs 
szerződésekben nemcsak a MAL Zrt.-nél, hanem az összes többi privatizációs szerződésnél az 
elmúlt 20 évben.  

Ami pedig a 3-as pontot illeti, én azt gondolom, hogy a bizottság, illetve a kormány 
vizsgálatának az eredményétől függetlenül ezt a 3-as pontot én mindenképpen úgy javasolnám 
módosítani, hogy a bizottsági vizsgálat eredményétől függetlenül is legyen egy ilyen 
törvényjavaslat is, vagy akár egy sarkalatos törvényben a jelenleginél szigorúbb előírások 
legyenek megállapítva. Hiszen ez mindenképpen egy megelőző lépés lenne, és teljesen 
függetlenül attól, hogy mit állapítanak meg a vizsgálatok, ezzel bakot nem lőhetünk 
semmiképpen. Mindenképpen szigorításra van szükség. Egyébként pedig nyilván az általános 
vitára való alkalmasságot támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Az LMP frakció nevében elmondhatom, hogy ahogy a márciusi 

ülésünkön is, ezt a javaslatot jelenleg is támogatni fogjuk, fontosnak és hasznosnak tartjuk. 
Két megjegyzésem lenne. Az egyik, hogy azért látni kell, és ezt elmondtam a legutóbbi 

ülésünkön is, hogy ez a határozati javaslat, vagy ha elfogadjuk a plenáris ülésen, akkor 
határozat elég komoly feladatokat delegál a kormányhoz. Én azért nem állom meg, hogy ne 
emlékeztessek arra, hogy ennél sokkal kisebb feladatot előíró határozati javaslatomat, mely 
pusztán a kockázatos létesítmények felülvizsgálatát célozta, a kormány nem támogatta arra 
való hivatkozással, hogy erre nincsen kapacitás. Itt most egy sokkal nagyobb és jelentősebb 
feladat delegálására sor kerül, de természetesen nem szabad, hogy ez akadálya legyen annak, 
hogy ezt az egyébként általam kívánatosnak tartott feladatot elvégezze a kormány. 

A másik észrevételem, hogy Kepli képviselő úrhoz kapcsolódva, hogy szigorúbb 
előírások megállapítását akár határozati javaslattól függetlenül is lehet javasolni. Én jelezném, 
hogy a számvevőszéki törvény módosítása most van a parlament előtt, és ehhez benyújtottunk 
egy módosító indítványt, amely előírja, hogy a számvevőszék fenntarthatósági szempontból is 
vizsgálhatja vagy vizsgálja a beruházásoknak a megvalósítását, tehát nemcsak a törvényi 
előírások vagy a gazdaságossági szempontok, hanem a fenntarthatósági szempontok 
értékelésére is sor kerüljön, amikor számvevőszéki vizsgálat zajlik. Ez tulajdonképpen teljes 
mértékben harmonizál azzal az elképzeléssel, hogy a számvevőszék akár a privatizációs 
szerződések ellenőrzése vagy az önkormányzati tulajdonban lévő szervezetek értékesítésének 
ellenőrzése során ezeket a környezetvédelmi szempontokat érvényesíteni. 

Nagyon remélem, hogy miután ezek ilyen összhangban vannak egymással ezek a 
javaslatok, a módosító indítványunk a kormányoldal részéről támogatást fog kapni. (Jelzésre:) 
Közben Szili Katalin jelezte, hogy még szeretne hozzászólni, parancsoljon. 
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DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Én úgy, ahogy egyébként márciusban is, támogatni fogom ezt a határozati 
javaslatot. Három kérdésben szeretném kifejteni a véleményem. 

Egyrészről, hogy elegendő-e így, ilyen módon ez a határozati javaslat, ugyanis ez arról 
szól, hogy a megkötött privatizációs szerződésekben fellelhető környezetvédelmi előírásokat 
betartották-e. Úgy gondolom, hogy akkor, és erről szóltam a múltkor is, hogyha kézbe veszik 
ezeket a szerződéseket, két eset lehetséges. Az egyik, hogy volt környezetvédelmi előírás és 
nem tartották be, a másik pedig az, hogy kellett volna lenni környezetvédelmi előírásnak, de 
nem került ez a szerződésekbe. Azt gondolom, hogy a Fenntartható fejlődés bizottsága 
egyébként azt a mindig is általunk követett célt tartja a szeme előtt, hogy nekünk azt kell 
szolgálnunk, ami a prevenciót jelenti, és nem mindig események után szaladunk, akkor 
szerintem érdemes lenne, ha már hangsúlyozom még egyszer, kézbe vesszük ezeket a 
szerződéseket, azt is áttekinteni, kellett volna-e környezetvédelmi előírást tenni, csak éppen 
ezt a szerződő felek ezt valamilyen okból elmulasztották. 

Javaslom, hogy fontolja meg az előterjesztő, hogy esetleg ezzel bővítsük ki ezt a 
határozati javaslatot. Természetesen újra megfogalmazom azt, amit egyébként tettem 
márciusban is, ha már kézbe vesszük a szerződéseket, figyelemmel az ország állapotára, 
praktikusnak tartanám minden szempontból történő felülvizsgálatát. Annyi főt 
foglalkoztatnak-e, annyi járulékot fizetett-e, amennyi a szerződésben volt, illetőleg azokat a 
beszállítókat alkalmazták-e, amik egyébként a szerződésben szerepeltek pontosan azért, amit 
én márciusban ez ügyben elmondtam. Akkor képviselőtársaim ezzel egyetértettek, de ebbe a 
határozatba ez nem fér bele, mert nyilván nem ez a cél. Én ezért két héttel ezelőtt a 
privatizációs szerződések más egyéb munkaügyi, foglalkoztatási, gazdasági szempontú 
felülvizsgálatára egy országgyűlési határozati javaslatot benyújtottam, kérem, hogy majd azt 
is támogassák, vagy majd ennek a kettőnek az együttkezelését valahol elképzelhető-e. 
Nyilván ez felveti azt az általam a környezetvédelmi célú felülvizsgálatok tekintetében is 
elmondottakat, hogy ez esetlegesen a határidők tartását lehetővé teszi-e. Én ezt megfontolásra 
kérem képviselőtársaimat, hogy esetlegesen egy ilyen bővítésre biztosítsanak lehetőséget. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Kepli Lajos jelezte és Bácskai János még, hogy 

szeretne hozzászólni. 
 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Egyvalamit szerettem volna csak, amit az előbb kifelejtettem 

én is a határidővel kapcsolatban, hogy ezt a 2011. november 30-át tulajdonképpen nem tartom 
elégségesnek - kapcsolódva elnök úr felvetéséhez -, egy ilyen mértékű feladatnak az 
elvégzésére. Mire ebből elfogadott határozat lesz, néhány hónap marad csak a rendelkezésre 
álló időből, és ez egy óriási munka. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Bácskai képviselő úr. 
 
DR. BÁCSKAI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Én is csak szeretném 

megerősíteni egyrészt a módosítót benyújtó képviselőknek az igen fontos és jó szándékát, 
hiszen mint már említettem, polgármester vagyok, a vegyiművek hátrahagyott, időzített 
bombája egy nagyon kritikus kérdés, hiszen az élővizek közelsége, s az ott folyó vagy ott nem 
folyó kármentéssel kapcsolatban merül föl kérdés. Hiszen csak annyi adalékot még a múltkor 
elmondottakhoz hozzá, hogy most szembesültünk azzal, hogy a felszámoló megengedheti 
magának azt, hogy úgy írja ki a pályázatot immáron sokadszor értékesítésre, s az eredeti 
kiírásnak a tizedrészéért, hogy le meri azt írni, hogy a környezeti kármentesítés megtörtént. 
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Ez is mind azt igazolja, hogy ennek a törvényjavaslatnak igenis van létjogosultsága, és a 
minél előbbi átvizsgálás megelőzhetne későbbi katasztrófákat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy jelen van a Vidékfejlesztési 

Minisztérium helyettes államtitkára, Rácz András úr, én kérdezem, hogy a minisztérium 
részéről kíván-e hozzászólni a határozati javaslathoz. 

Dr. Rácz András helyettes államtitkár (VM) szóbeli kiegészítése 

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm szépen a szót. Üdvözlöm a bizottság tagjait. Rácz András vagyok, valóban a 
Vidékfejlesztési Minisztériumból jöttem, és én itt kormányálláspontot is tudok képviselni, 
nemcsak a minisztérium álláspontját. A kormánynak az az álláspontja, hogy támogatja ezt az 
országgyűlési határozati javaslatot ugyanúgy, ahogy az első verziót is. Elhangzott, hogy itt az 
ismételt benyújtás kapcsán egy jelentős pontosítás történt. Tartalmi változás kevés, formai 
változás viszont sok van, tehát jogilag helyére kerültek a dolgok. Nem sérti a kormány 
szervezetalakítási jogát. Először a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyi 
Államtitkárságán kellett volna ezt a szervezeti egységet létrehozni. Ez ütközött volna a 
kormány szervezetalakítási jogával, illetve a Vidékfejlesztési Minisztériumnak nincsenek meg 
azok az ellenőrzési jogosítványai, ami ehhez szükséges, és itt a kormány, illetve az MNV Zrt., 
illetőleg az Állami Számvevőszék bevonásával fog történni a vizsgálat, tehát minden 
felhatalmazási és ellenőrzési jogkör megvan, és a dolgok a helyére kerültek. 

Azt szeretném én is megjegyezni, hogy az MNV Zrt.-vel már mi folytattunk ez ügyben 
tárgyalásokat, és ők jelezték, hogy az uniós csatlakozást megelőző szerződések szinte alig-alig 
tartalmaznak környezetvédelmi, természetvédelmi előírásokat. Tehát arra számítani kell majd 
a munka során, hogy az a jóvátehetetlen dolog ki fog derülni, hogy ezek az előírások bizony-
bizony nem kerültek be a szerződésekbe, az uniós csatlakozást követően már erre mindenféle 
kötelezettségünk volt, és ezek szerepelnek. 

Összességében azt szeretném mondani, hogy támogatjuk, és nagy munka előtt állunk, 
de ezt mindenféleképpen meg kell csinálni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ha nincs további kérdés, észrevétel, akkor az előterjesztő 

Pálffy képviselő úrnak megadnám a lehetőséget, hogy reagáljon az elhangzottakra. 

Előterjesztő reagálása az elhangzottakra 

PÁLFFY ISTVÁN (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Köszönöm a támogató véleményeket. Nem húzva, csak röviden azt szeretném 
megfogalmazni, hogy ha a bizottság is úgy érzi, mint ahogy március 30-a után eltelt két hónap 
függvényében úgy érezhetjük joggal, hogy a határidőkön változtatni kell, akkor tegyen akár 
egy bizottsági módosítót, vagy pedig egyéni képviselői módosító indítvány formájában 
fűzzön hozzá olyan értelmes határidőt, ami indokolttá teheti ennek a kiterjesztését. Én 
támogatni fogom természetesen, mint ahogy minden egyéb olyan kezdeményezést, mint amit 
Szili Katalin kezdeményezte vizsgálatot jelenti vagy egyéb konkrétumokat. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Azt gondolom, határidő tekintetében nem a bizottságnak kell látni, hogy a 

kormány mikor tudja vállalni ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítését. Úgy gondolom, 
hogy a bizottság nyitott arra, hogy ha a kormány részéről igény van arra, hogy a határozati 
javaslatban szereplő határidők módosításra kerüljenek, akkor ezt bizottsági módosítóként be 
tudjuk adni. Én azt gondolom, hogy ennek a kezdeményezésnek a kormány részéről kell 
érkeznie. Ha kapunk ilyet, akkor erre természetesen nyitottak vagyunk. 
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Köszönöm, ha nincs további, (Jelzésre:) igen, helyettes államtitkár úr! 

További észrevételek 

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Bocsánat, 
én erre nem vagyok felhatalmazva, hogy a határidőkkel kapcsolatban itt döntést hozzak, 
hiszen a kormányálláspontot a KIM készítette, de én azt gondolom, hogy az 1-es pontban 
szereplő november 30-i időpont valóban nagy volumenű munka. Kérdés, hogy mikor lehet 
nekiállni, de azért az MNV Zrt.-nél ezek a szerződések elvileg, talán még digitalizált 
formában is elérhetők, tehát van remény arra, hogy ha mondjuk megfelelő kapacitású 
munkaerő neki tud állni, akkor lehet valamit kezdeni a dologgal. 

 
ELNÖK: Jó, én azt gondolom, hogy akkor mi jeleztük a készségünket arra, hogy igény 

esetén ilyen tartalmú módosítót benyújtunk, ha a kormány ezt igényli, akkor be fogjuk 
nyújtani, ha vállalható a határidő, akkor pedig ebben a formában át tud menni a határozati 
javaslat. (Jelzésre:) Igen, Szili Katalin még. 

 
DR. SZILI KATALIN (független): Elnézést kérek, én nem aggályoskodni szeretnék, de 

visszatérve arra, amit helyettes államtitkár úr mondott, hogy jelezték, hogy sok olyan 
szerződés van, ahol az EU-s csatlakozás előtt nem került be környezetvédelmi előírás. Ez a 
határozati alapvetően arról szól, ahol van előírás és nem tartották be. Én államtitkár úr 
szavaiból is azt érzem, hogy ehhez szükség lenne arra is, hogy megvizsgálni azokat a 
szerződéseket, ahol kellett volna lenniük egyébként előírásoknak, de nem történt meg, hogy 
ezzel mi történjen. 

 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Azt javaslom, hogy most döntsünk az általános vitára 

való alkalmasságról, mert kezdünk a részletes vitába átmenni. Ezeket a jogos észrevételeket 
majd a parlamenti részletes vitában beszéljük ki, mert a mostani bizottsági ülés napirendjén az 
általános vitára való alkalmasság szerepel.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Szili Katalin! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen, ez az általános vitához 

hozzátartozik, hogy ennek a kereteit meghatározzuk. Ha a bizottság úgy dönt, hogy 
többségében ez így megfelelő, én csak az aggályaimat fejeztem ki, alelnök úr. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Annyiban Szili képviselő asszonynak én igazat adok, hogy a részletes vitában 

csak arról tudunk vitázni, ami módosító indítvány már előterjesztésre került. Az, hogy 
akarunk-e kiegészítéseket benyújtani a határozati javaslathoz, azt az általános vita lezárásáig, 
azaz holnap délutánig meg kell tenni. Azt mondom, hogy ez a határozati javaslat egyébként 
ebben a formában, ahogy van, így is támogatható és támogatandó, de amennyiben az 
előterjesztők úgy gondolják, hogy befogadnának módosító indítványokat, azokról most kell a 
vitát lefolytatni, hogy mi az, amit szeretnénk benyújtani. (Jelzésre:) Igen, alelnök úr, 
parancsolj. 

 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Tévedésben vagyunk, mert ahhoz, hogy az 

előterjesztő valamire azt mondja, hogy befogadja vagy nem fogadja, ahhoz kell legyen 
valamiféle olyan módosító indítvány, amely módosító indítványt egyáltalán tárgyalni lehet. Itt 
nincs mit tárgyalni, javaslatok, elképzelések, ötletek vannak. Ezeket az ötleteket be kell 
nyújtani akár módosítóként, akár bizottsági módosító indítványként, és akkor a bizottság 
abban a helyzetben van, hogy tud róla szavazni. Most nincs miről szavazni, mert az, hogy itt 
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hallunk valamilyen indítványokat, lehetnek ezek jók is, én azt gondolom, ezek akkor 
tárgyalhatók, ha ide beérkeznek. Most arról kell döntenünk, ami előttünk van, és ez az 
általános vitára való alkalmasság, e tekintetben pedig döntési helyzetben vagyunk. 

 
ELNÖK: Jó, akkor az általános vitára való alkalmasságot szavazásra bocsátom azzal, 

hogy ez természetesen nyitva hagyja a lehetőséget arra, hogy egyéni képviselőként holnap 
délutánig, bizottságként pedig akár a jövő héten a szavazásig módosító indítvánnyal 
egészítsük ki, vagy terjesszünk be ehhez a javaslathoz. 

Döntés az általános vitára való alkalmasságról, bizottsági előadó állítása  

Én akkor általános vitára való alkalmasságot szavazásra bocsátom, aki a javaslatot 
általános vitára alkalmasnak találja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Ellene, 
tartózkodik nincs, tehát a bizottság a határozati javaslatot általános vitára egyhangúlag 
alkalmasnak találta.  

A bizottság véleményének képviseletére előadót állíthatunk, illetve kell állítanunk. 
Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül a holnapi vitában ki az, aki ezt vállalja? (Jelzésre:) 
Kepli Lajos, akkor Kepli képviselő úr lesz a bizottsági vélemény előadója a vitában. 
Köszönöm szépen, és akkor ezzel lezárnánk ezt a napirendi pontot. Megköszönöm Pálffy 
képviselő úrnak, hogy az előterjesztő képviseletében ismertette a javaslatot a bizottság 
számára. 

A „Fenntarthatóságra nevelési kerekasztal” létrehozásáról szóló bizottsági 
határozat elfogadása 

Továbblépnénk a 3-as napirendi pontra, a Fenntarthatóságra nevelési kerekasztal 
létrehozásáról szóló bizottsági határozat elfogadására. Nagyon röviden, hiszen erről már 
többször beszéltünk, a bizottság még a tavalyi év folyamán hozott egy bizottsági határozatot 
arról, hogy létre kíván hozni egy munkáját támogató kerekasztalt a fenntarthatóságra nevelés 
kérdéskörében. Ezzel kapcsolatosan április 21-én egy konferencia keretében az érintett 
szervezetekkel egy szakmai konzultáció tartottunk, ahol széleskörű támogatásra talált a 
minisztériumi képviselők, illetve a civil szervezetek részéről is a kezdeményezés. A 
kerekasztal létrehozataláról szóló határozati javaslatot a múlt hét folyamán megküldtük a 
bizottság tagjainak. Itt jelzem, hogy a múlt héten kiküldött anyaghoz képest két módosítás 
történt a javaslatban a beérkezett észrevételeknek megfelelően. Szürkével kiemelve látható, 
egy H pont került beemelésre. A kerekasztal résztvevőinek körébe a nemzeti fenntartható 
fejlődési tanács képviselője bekerült Szili Katalin képviselő asszony javaslatára, illetve a 
6. pontból kikerült körülbelül egy bekezdésnyi részletesebb szakmai indoklás, amelyet egyes 
civil szervezeti képviselők, illetve bizottsági tagok úgy gondoltak, hogy egyszerűen felesleges 
és elhagyható a javaslatból, én ezt a két módosítást átvezettem a szövegbe.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy vannak-e kérdéseik, hozzáfűznivalójuk ehhez a 
határozati javaslathoz? (Jelzésre:) Igen, alelnök úr. 

 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Támogatjuk. 

Döntés a határozati javaslatról 

ELNÖK: Akkor ezt szavazásra is bocsátanám, tehát a Fenntartható fejlődés bizottság 
mellett működő Fenntarthatóságra nevelési kerekasztal létrehozásáról szóló javaslatot, aki 
támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Ellene, tartózkodik? A bizottság ezt 
egyhangúlag támogatta, köszönöm a bizottság tagjainak a támogató hozzáállását, és 
reményeim szerint a kerekasztal még június folyamán meg fogja kezdeni a munkáját. 

 



- 17 - 

A természet védelméről szóló törvény (T/2236. szám) módosításához benyújtandó 
bizottsági módosító javaslatok megtárgyalása 

Negyedik napirendi pontként, kiegészítő napirendi pontként az ülés elején felvett témát 
tárgyaljuk meg a természet védelméről szóló törvény módosításáról szóló T/2236-os 
törvényjavaslathoz benyújtandó bizottsági módosító javaslatokról. Maga a törvényjavaslat a 
természetvédelmi törvényt a barlangok védelmének megerősítése érdekében módosítja, és ez 
a módosító javaslat 3 bizottsági módosító javaslattal egészülne ki. Ezek közül az egyik egy 
nyelvhelyességi, igen, bocsánat. Elnézést kérek képviselő úrtól, nem láttam, megköszönöm, 
ha elfoglalja a helyét, és akkor át is adom a szót, hogy a bizottság által benyújtandó módosító 
javaslatok mellett az érveit megossza a bizottsággal. 

 
DR. NAGY GÁBOR TAMÁS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr, tulajdonképpen 

nem kell részletesen ismertetnem, mert úgy tudom, hogy a bizottság tagjai megkapták ezt a 
szöveget. Kettő pontosítás jellegű, illetve inkább csak kodifikáció, illetve a szöveg 
szóhasználatát teszi helyre. A harmadik azonban, ami a 3.§-hoz nyújtódott be, valóban, ahogy 
elnök úr is mondta, a barlangokra szűkíti, és minden korábban határozatlan időre kiadott 
hatósági engedélyre vonatkoztatva pontosítja a törvényjavaslat szövegét. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés, észrevétel a napirendi 

ponthoz kapcsolódóan? (Nincs jelzés.) Ha nincsen, akkor szavazásra bocsátom, hogy a 
bizottság támogatja-e, hogy ezt az előttünk levő három módosító javaslatot bizottsági 
módosító indítványként beterjesszük a T/2236-os számú törvényjavaslathoz? Aki ezt 
támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Ellene, tartózkodik? A bizottság ezt 
támogatja, és akkor ezeknek a beterjesztésére sor kerül. Köszönöm szépen Nagy Gábor 
Tamás képviselő úrnak, hogy a bizottság számára ismertette a módosító javaslatokat, ezt a 
napirendi pontot is lezárom. 

Egyebek 

Ötödik napirendi pontként Egyebek alatt tájékoztatom a bizottságot, hogy a következő 
bizottsági ülésünket június 14-én, jövő kedden 8 óra 30 perckor tartjuk. Tekintettel arra, hogy 
jövő hétfő az Pünkösd hétfő, ezért június 14-én, Pünkösd hétfőt követő kedden tartjuk a 
következő bizottsági ülésünket. Illetve tájékoztatom a bizottságot, hogy a holnap kezdődő 
romániai látogatásunk során tekintettel arra, hogy személy szerint az atomenergia-törvény 
vitájában részt kívánok venni, csak ezt követően tudok elindulni, reményeim szerint a 
hivatalos program kezdetéig megérkezem. Amennyiben nem, akkor arra az időre, amíg nem 
tudok jelen lenni, megállapodásunk értelmében Fejér Andor képviselő urat kértem fel, hogy a 
bizottság vezetését lássa el a holnap délután folyamán megérkezésemig, amennyiben nincs 
kifogás ezzel kapcsolatban.  

Ezzel a mai bizottsági ülést lezárom, további szép napot kívánok! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 03 perc)  
 

  

Dr. Jávor Benedek 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Dóra 


