
FFB-23/2011.
(FFB-42/2010-2014.)

J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának
2011. július 4-én, hétfőn, 8 óra 36 perckor

a Képviselői Irodaház V. emelet 567. számú tanácstermében
megtartott üléséről

                                                
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.



- 2 -

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat 3

Az ülés résztvevői 4

Elnöki megnyitó 5

A napirend elfogadása 5

Az alapvető jogok biztosáról szóló T/3585. számú törvényjavaslat (Kapcsolódó módosító
javaslatok megvitatása) 5

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
T/3499. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása) 9

Egyebek 14

Szavazás a román-magyar együttműködési nyilatkozatról 14



- 3 -

Napirendi javaslat
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(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

2. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/3499. szám)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Jávor Benedek (LMP), a bizottság elnöke

Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), a bizottság alelnöke
Dr. Nagy Andor (KDNP), a bizottság alelnöke
Dr. Bácskai János (Fidesz)
Bartos Mónika (Fidesz)
Bodó Imre (Fidesz)
Fejér Andor (Fidesz)
Fülöp István (Fidesz)
Koncz Ferenc (Fidesz)
Sebestyén László (Fidesz)
Dr. Aradszki András (KDNP)
Bödecs Barna (Jobbik)
Kepli Lajos (Jobbik)
Dr. Szili Katalin (független)

Helyettesítési megbízást adott

Bányai Gábor (Fidesz) Fejér Andornak (Fidesz)
Koncz Ferenc (Fidesz) megérkezéséig Fülöp Istvánnak (Fidesz)
Schmidt Csaba (Fidesz) Bartos Mónikának (Fidesz)
Sebestyén László (Fidesz) megérkezéséig Bodó Imrének (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Kovács Ferenc főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium)

Megjelentek
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 36 perc)

Elnöki megnyitó

JÁVOR BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt
kívánok mindenkinek. Tisztelettel köszöntöm a fenntartható fejlődés bizottság megjelent
tagjait és valamennyi kedves vendégünket.

Megállapítom, hogy a bizottság 10 fő személyes jelenlétével és 2 helyettesítéssel
határozatképes, tehát meg tudjuk kezdeni a munkánkat.

A napirend elfogadása

Elsőként az írásban előzetesen megküldött napirendről szavazunk, kivételesen a
napirenden módosítást így az ülés kezdetén nem eszközölünk, tehát az eredeti napirend szerint
haladnánk, amennyiben ezt a bizottság jóváhagyja. Aki elfogadja a napirendet, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez egyhangú.

Az alapvető jogok biztosáról szóló T/3585. számú törvényjavaslat (Kapcsolódó módosító
javaslatok megvitatása)

Bele is vágnánk az első napirendi pontunkba, az alapvető jogok biztosáról szóló
T/3585. számú törvényjavaslathoz érkezett kapcsolódó módosító indítványok tárgyalásába. A
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről az előterjesztő képviseletében két
munkatárs van jelen, majd kérem, hogy a jegyzőkönyv kedvéért mutatkozzanak be.
Kérdezem, hogy előzetesen a módosító indítványokhoz van-e hozzáfűznivalójuk vagy
véleményük.

KOVÁCS FERENC főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Kovács Ferenc vagyok, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
főosztályvezető-helyettese. Nem kívánok előzetesen szólni.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Elkezdjük a kapcsolódó módosító indítványokról való
szavazást.

Az 1. ajánlási ponton Csöbör Katalin kapcsolódó módosító indítványáról kérdezem az
előterjesztő képviselőjét.

KOVÁCS FERENC főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Ellenszavazat, tartózkodás
nincs, a bizottság egyhangúlag támogatja.

A 2. ajánlási ponton Nagy Andor és Lukács Tamás képviselők kapcsolódó módosító
indítványáról kérdezem az előterjesztő képviselőjét.

KOVÁCS FERENC főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Ellenszavazat, tartózkodás
nincs, a bizottság egyhangúlag támogatja.

A 3. ajánlási ponton Csöbör Katalin képviselő asszony kapcsolódó módosító
indítványáról kérdezem az előterjesztő képviselőjét.
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KOVÁCS FERENC főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Ellenszavazat, tartózkodás
nincs, a bizottság egyhangúlag támogatja.

A 4. ajánlási ponton Csöbör Katalin kapcsolódó módosító indítványáról kérdezem az
előterjesztő képviselőjét.

KOVÁCS FERENC főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Ellenszavazat, tartózkodás
nincs, a bizottság egyhangúlag támogatja.

Az 5. ajánlási ponton Csöbör Katalin kapcsolódó módosító indítványáról kérdezem az
előterjesztő képviselőjét.

KOVÁCS FERENC főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) 15 igen szavazat. Ki nem
támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság
támogatja.

A 6. ajánlási ponton Nagy Andor és Lukács Tamás képviselők kapcsolódó módosító
indítványáról kérdezem az előterjesztő képviselőjét.

KOVÁCS FERENC főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Ellenszavazat, tartózkodás
nincs, a bizottság egyhangúlag támogatja.

A 7. ajánlási ponton ugyancsak Nagy Andor és Lukács Tamás képviselők kapcsolódó
módosító indítványáról kérdezem az előterjesztő képviselőjét.

KOVÁCS FERENC főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Ellenszavazat? (Nincs
jelzés.) Nincs. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság támogatja.

A 8. ajánlási pontban Csöbör Katalin képviselő asszony kapcsolódó módosító
indítványáról kérdezem az előterjesztő képviselőjét.

KOVÁCS FERENC főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Ellenszavazat, tartózkodás
nincs, a bizottság egyhangúlag támogatja.

A 9. ajánlási ponton ugyancsak Csöbör Katalin képviselő asszony kapcsolódó
módosító indítványáról kérdezem az előterjesztő képviselőjét.
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KOVÁCS FERENC főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Ellenszavazat, tartózkodás
nincs, a bizottság egyhangúlag támogatja.

A 10. ajánlási ponton továbbra is Csöbör Katalin képviselő asszony kapcsolódó
módosító indítványáról kérdezem az előterjesztő képviselőjét.

KOVÁCS FERENC főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) 14 igen szavazat. Ki nem
támogatja? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a
bizottság támogatja.

A 11. ajánlási ponton ugyancsak Csöbör Katalin képviselő asszony kapcsolódó
módosító indítványáról kérdezem az előterjesztő képviselőjét.

KOVÁCS FERENC főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Ellenszavazat, tartózkodás
nincs, a bizottság egyhangúlag támogatja.

A 12. ajánlási ponton Csöbör Katalin képviselő asszony kapcsolódó módosító
indítványáról kérdezem az előterjesztő képviselőjét.

KOVÁCS FERENC főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Ellenszavazat, tartózkodás
nincs, a bizottság egyhangúlag támogatja.

A 13. ajánlási ponton Csöbör Katalin kapcsolódó módosító indítványáról kérdezem az
előterjesztő képviselőjét.

KOVÁCS FERENC főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Ellenszavazat, tartózkodás
nincs, a bizottság egyhangúlag támogatja.

A 14. ajánlási ponton Csöbör Katalin képviselő asszony kapcsolódó módosító
indítványáról kérdezem az előterjesztő képviselőjét.

KOVÁCS FERENC főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Ellenszavazat, tartózkodás
nincs, a bizottság egyhangúlag támogatja.

A 15. ajánlási ponton továbbra is Csöbör Katalin képviselő asszony kapcsolódó
módosító indítványáról kérdezem az előterjesztő képviselőjét.
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KOVÁCS FERENC főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Ellenszavazat, tartózkodás
nincs, a bizottság egyhangúlag támogatja.

A 16. ajánlási ponton Nagy Andor és Lukács Tamás képviselők kapcsolódó módosító
indítványáról kérdezem az előterjesztő képviselőjét.

KOVÁCS FERENC főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Ellenszavazat, tartózkodás
nincs, a bizottság egyhangúlag támogatja.

A 17. ajánlási ponton Csöbör Katalin képviselő asszony kapcsolódó módosító
indítványáról kérdezem az előterjesztő képviselőjét.

KOVÁCS FERENC főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Ellenszavazat, tartózkodás
nincs, a bizottság egyhangúlag támogatja.

A 18. ajánlási ponton Nagy Andor és Lukács Tamás képviselők kapcsolódó módosító
indítványáról kérdezem az előterjesztő képviselőjét.

KOVÁCS FERENC főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) 14 igen szavazat. Ki nem
támogatja? (Nincs jelzés.) Ilyen nincs. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a
bizottság támogatja.

A 19. ajánlási ponton Nagy Andor és Lukács Tamás kapcsolódó módosító
indítványáról kérdezem az előterjesztő képviselőjét.

KOVÁCS FERENC főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A kormány támogatja. (Dr. Nagy Andor: Ügyrendiben szólnék.)

ELNÖK: Nagy Andor képviselő úr ügyrendi szót kért.

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Azért kértem szót, mert ketten jegyezzük ezt a
módosító indítványt, és Lukács Tamás nevében nem tudok nyilatkozni, de ezt szívesen
visszavonnám, ugyanis Csöbör Katalinnak a következő módosító indítványa sokkal
pontosabb, tágabb is, és azt a kormány támogatja. Úgyhogy azt a meglepő javaslatot
fogalmazom meg, hogy szavazzatok le, mert nem tudom visszavonni Lukács Tamás helyett.
Tehát, hogy ne kerüljön ez tovább, azt kérem, hogy ez ne menjen tovább, inkább szavazzatok
ellene.

ELNÖK: Köszönöm alelnök úr tájékoztatását. Tekintve, hogy Lukács Tamás nem
tudott nyilatkozni, muszáj szavazni róla. Úgyhogy kérdezem, a bizottság tagjai közül ki
támogatja? (Nincs jelzés.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem szavazat. Ki tartózkodott?
(Szavazás.) 3 tartózkodás, a bizottság egyharmada sem támogatja. Jelzem, hogy az emberi
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jogi bizottság támogatta, tehát ez mindenképpen szavazásra fog kerülni. (Dr. Nagy Andor:
Hacsak Lukács képviselő úr vissza nem vonja.) Igen.

A 20. ajánlási ponton Csöbör Katalin képviselő asszony kapcsolódó módosító
indítványáról kérdezem az előterjesztő képviselőjét.

KOVÁCS FERENC főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Ellenszavazat, tartózkodás
nincs, a bizottság egyhangúlag támogatja.

A 21. ajánlási ponton Csöbör Katalin képviselő asszony kapcsolódó módosító
indítványáról kérdezem az előterjesztő képviselőjét.

KOVÁCS FERENC főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Ellenszavazat, tartózkodás
nincs, a bizottság egyhangúlag támogatja.

Ezzel a napirendi pont végére értünk. A II. szám alatt – csak tájékoztatásként –
megkaptuk az egyes módosító indítványokkal kapcsolatban az emberi jogi bizottság
állásfoglalását, illetve néhány helyesbítést. Megköszönöm az előterjesztő KIM képviselőinek
a jelenlétet.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
T/3499. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása)

Továbblépünk a 2. napirendi pontra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló T/3499. számú törvényjavaslathoz a 25. ajánlásban
szereplő módosító javaslatokat, ezekről szavazunk.

Köszöntöm az előterjesztő Belügyminisztérium képviselőjét, és jelzem a bizottságnak,
hogy a 35 darab ajánlási pontból 21-ről fogunk szavazni, tekintettel arra, hogy egyes ajánlási
pontok összefüggenek egymással, ezekről egyben fogunk szavazni, ezzel fel tudjuk kicsit
gyorsítani az ügymenetet.

Kérdezem Felkai államtitkár urat, hogy előzetesen a módosító indítványokkal
kapcsolatban kíván-e szólni. (Jelzésre.) Nem kíván szólni, akkor elkezdhetjük a szavazást a
módosító indítványokról.

Az 1. ajánlási ponton Volner János képviselő úr módosító indítványáról kérdezem az
előterjesztő álláspontját.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 12 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás, a
bizottság egyharmada sem támogatta.

A 2. ajánlási ponton Korondi Miklós képviselő úr módosító indítványáról kérdezem az
előterjesztő álláspontját.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem
támogatjuk.
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 12 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás, a
bizottság egyharmada sem támogatta.

A 3. ajánlási ponton ugyancsak Korondi Miklós képviselő úr módosító indítványáról
kérdezem az előterjesztő álláspontját.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 12 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás, a
bizottság egyharmada sem támogatta.

A 4. ajánlási ponton Harangozó Tamás képviselő úr módosító indítványáról kérdezem
az előterjesztő álláspontját.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen szavazat. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 15 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) A bizottság
egyharmada sem támogatta.

Az 5. ajánlási ponton Kulcsár József Ferenc képviselő úr módosító indítványáról
kérdezem az előterjesztő álláspontját.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) 11 igen szavazat. Ki nem
támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás, a bizottság támogatta.

A 6. ajánlási ponton Korondi Miklós képviselő úr módosító indítványáról kérdezem az
előterjesztő álláspontját.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 12 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás, a
bizottság egyharmada sem támogatta.

A 12. ajánlási pontra lépünk tovább, Harangozó Tamás képviselő úr módosító
indítványáról kérdezem az előterjesztő álláspontját.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki nem támogatja?
(Szavazás.) 15 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás, a bizottság
egyharmada sem támogatta.

A 13. ajánlási ponton ugyancsak Harangozó Tamás képviselő úr módosító
indítványáról kérdezem az előterjesztő álláspontját.
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DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 12 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás, a
bizottság egyharmada sem támogatta.

A 14. ajánlási ponton Varga Zoltán és Pál Tibor képviselők módosító indítványáról
kérdezem az előterjesztő álláspontját.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 14 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) A bizottság
egyharmada sem támogatta.

A 15. ajánlási ponton Harangozó Tamás képviselő úr módosító indítványáról
kérdezem az előterjesztő álláspontját.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen szavazat. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 14 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás, a
bizottság egyharmada sem támogatta.

A 17. ajánlási ponton Harangozó Tamás képviselő úr módosító indítványáról
kérdezem az előterjesztő álláspontját.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki nem támogatja?
(Szavazás.) 14 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás, a bizottság
egyharmada sem támogatta.

A 18. ajánlási ponton Varga Zoltán és Pál Tibor képviselők módosító indítványáról
kérdezem az előterjesztő álláspontját.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 14 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) A bizottság
egyharmada sem támogatta.

A 19. ajánlási ponton Seszták Miklós képviselő úr módosító indítványáról kérdezem
az előterjesztő álláspontját.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem
támogatjuk. (Dr. Nagy Andor: Kérhetnék egy rövid indoklást, államtitkár úr?) Igen, amikor a
hatásvizsgálatot elvégeztük, és kiderült, hogy a bevétel milyen… Onnan kezdem, hogy az
egész rendszert, az új rendszert, amit felállítunk, költségvetési szempontból nullszaldósra
akarjuk kihozni, tehát magyarul a költségvetéstől pénzt nem kérünk. Ahhoz, hogy ez a
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költségvetési nullszaldó teljesüljön, ehhez megpróbáltunk bizonyos bevételi forrásokat
megteremteni. Egyik a katasztrófavédelmi hozzájárulás, a másik a katasztrófavédelmi bírság.
Amennyiben ezt a módosító indítványt támogatnánk, akkor ez a nullszaldó kerülne veszélybe,
mert kisebb lenne az összeg, ami befolyik. Tehát az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Tehát a 19. ajánlási ponton Seszták Miklós módosító indítványát az
előterjesztő nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen
szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) A
bizottság egyharmada sem támogatta.

A 20. ajánlási ponton Aradszki András képviselő úr módosító indítványáról kérdezem
az előterjesztő álláspontját.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) 15 igen szavazat. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 1 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) A bizottság támogatta.

A 21. ajánlási pont összefüggött a 19. ponttal, tehát ugyanarra a 0,1 százalékos adóra
vonatkozik.

A 25. ajánlási pont következik, Schmidt Csaba képviselő úr módosító indítványáról
kérdezem az előterjesztő álláspontját.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem
támogatjuk. (Dr. Nagy Andor: Kérhetnék itt is egy rövid indoklást, államtitkár úr?) A
kormány ezt a kérdést külön tárgyalta, és azt az álláspontot foglalta el, hogy figyelemmel arra,
hogy ’90-91-ben a vagyonjuttatás ingyenes volt, ezért nem támogatja azt, hogy érték fejében
kerüljön ez később állami tulajdonba. Hozzáteszem, hogy ennek a döntésnek az Országgyűlés
szempontjából precedensjellege van. Nem előlegezem meg az önkormányzati törvény
tartalmát, de ősszel az önkormányzati törvényt is parlament elé szándékozik terjeszteni a
kormány, és ott a mostani tervezetben szintén nem kizárt, hogy intézményátcsoportosítás
várható az önkormányzatoktól – feladatátcsoportosítással együtt – az állam javára, és amit
most dönt a kártalanítás ügyében, értelemszerűen azt kellene továbbvinni az önkormányzati
törvény kapcsán is.

Tehát e két gondolatra tekintettel, de kettő közül erősebb, hogy az önkormányzat
ellenérték nélkül kapta, ezért döntött úgy a kormány, hogy ellenérték nélkül.

ELNÖK: Alelnök úr!

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm szépen a választ, de mivel olyan
indítványról van szó, amit a bizottságunk tagja fogalmazott meg – ugyan nem
környezetvédelmet érint –, azt kérem a képviselőtársaimtól, hogy tartózkodjunk, mert
elfogadható az államtitkár úr magyarázata, de nem akarom olyan helyzetbe hozni a bizottsági
képviselőtársunkat, hogy leszavaztuk.

ELNÖK: Köszönöm. Tehát a 25. ajánlási ponton Schmidt Csaba képviselő úr
módosító indítványát az előterjesztő nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja?
(Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.)
14 tartózkodás, a bizottság egyharmada sem támogatta.

A 26. ajánlási ponton Varga Zoltán és Pál Tibor képviselő urak módosító
indítványáról kérdezem az előterjesztő álláspontját.
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DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 14 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) A bizottság
egyharmada sem támogatta.

A 27. ajánlási ponton Harangozó Tamás képviselő úr módosító indítványáról
kérdezem az előterjesztő álláspontját.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen szavazat. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 14 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás, a
bizottság egyharmada sem támogatta.

A 28. ajánlási ponton Aradszki András képviselő úr módosító indítványáról kérdezem
az előterjesztő álláspontját.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Ellenszavazat és
tartózkodás nem volt, a bizottság egyhangúlag támogatta.

A 32. ajánlási pont következik, Varga Zoltán és Pál Tibor képviselő urak módosító
indítványáról kérdezem az előterjesztő álláspontját.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki nem támogatja?
(Szavazás.) 12 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás, a bizottság
egyharmada sem támogatta.

A 33. ajánlási ponton Varga Zoltán és Pál Tibor képviselő urak módosító
indítványáról kérdezem az előterjesztő álláspontját.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki nem támogatja?
(Szavazás.) 12 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás, a bizottság
egyharmada sem támogatta.

Végezetül a 35. ajánlási ponton Mengyi Roland képviselő úr módosító indítványáról
kérdezem az előterjesztő álláspontját.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki nem támogatja?
(Szavazás.) 2 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 14 tartózkodás, a bizottság
egyharmada sem támogatta.
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A napirendi pont végére értünk, köszönöm államtitkár úrnak a tájékoztatást a bizottság
tagjai számára.

Egyebek

Továbblépünk a 3. napirendi pontra, az egyebekre.
Írásban kiküldtem a június 8-10-ei aradi látogatásunk nyomán megszövegezett román-

magyar együttműködési nyilatkozat, a két szakbizottság együttműködési nyilatkozatának a
tervezetét. Erre írásban kaptam pozitív visszajelzést, hogy ez támogatható. Szeretném, ha
erről most formálisan határozni is tudnánk, hogy ezt az együttműködési nyilatkozatot
lefordíttathatjuk és továbbíthatjuk a román félnek további egyeztetések céljából.

Szavazás a román-magyar együttműködési nyilatkozatról

Amennyiben ez az együttműködési nyilatkozat támogatható, kérem, kézfelemeléssel
jelezzék. (Szavazás.) Köszönöm, a bizottság egyhangúlag támogatja, és akkor ezt továbbítjuk
a román partner felé.

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a következő ülésünket jövő hétfőn 8 óra 30 perces
kezdettel tartjuk, ez vélhetőleg már az utolsó bizottsági ülésünk lesz ebben az ülésszakban.

Holnap reggel 9 órakor az energiaügyi albizottság tart ülést, ahol az energiastratégia
lesz napirenden, Kovács Pál államtitkár úr mutatja be az albizottság tagjainak az
energiastratégiát, de nem csak albizottság tagjait, hanem minden érdeklődőt szeretettel látunk.

Július 7-én, tehát csütörtökön 10 órai kezdettel az önkormányzatok lehetőségei és
feladatai a parlagfű elleni küzdelem terén címmel, délután 1 órai kezdettel pedig a média
szerepe és felelőssége a parlagfű elleni küzdelem terén címmel a bizottság tanácskozást,
workshopot tart. Ez nem hivatalos bizottsági ülés, ez egy szakmai kerekasztal-egyeztetés.
Ezeknek az eseményeknek a levezetésére a kezdeményező Oláh Lajos alelnök urat kérem
meg, tekintettel arra, hogy nem tartózkodom itthon július 7-én, ezekre a rendezvényekre az
512. számú tanácsteremben kerül sor.

(Jelzésre.) Bödecs képviselő úr kért szót.

BÖDECS BARNA (Jobbik):Tisztelt Elnök Úr! Tekintettel a tömeges szocialista
jelenlétre, szabadna-e kérni azt, hogy az utolsó parlamenti ülésnapon, mely tudomásom
szerint 11 órakor fog kezdődni, a bizottsági ülést ne 8 óra 30-kor tartsuk, hanem mondjuk az
ülés kezdete előtt egy órával, tehát valami normálisabb időpontban.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Igen, ez a probléma már többször előkerült, a szocialista képviselőtársaink
elég hektikusan járnak az ülésre, időnként felbukkannak, időnként nem. Megfontoljuk, és
lehetőleg későbbre fogjuk tolni a jövő hétfői bizottsági ülést. Egyeztetni fogok a szocialista
frakcióval, hogy az őszi ülésszak során milyen munkarend az, ami lehetővé teszi a
részvételüket a bizottság munkájában.

Ha más észrevétel nincs, megköszönöm a képviselőtársaimnak a jelenlétet, további
szép napot kívánok.

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 1 perc)

Jávor Benedek
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


