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Napirendi javaslat  
 

1.  A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5932. szám)  

(Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság által benyújtott módosító 

javaslat megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

2. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényjavaslat (T/6044. szám)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  

3. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja:11 óra 03 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. NAGY ANDOR (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Nagy 
tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkre megjelent képviselőtársaimat, a meghívott 
vendégeinket, valamint a bizottsági ülésünkön résztvevőket. Nem történt a bizottság élén 
váltás, csak az elnök úrnak teendője támadt, és megkért arra, hogy vezessem le a mai 
bizottsági ülést, úgyhogy én leszek ennek a bizottsági ülésnek a levezetője. 

Szeretném megkérdezni képviselőtársaimat, hogy megkapták-e előzetesen a napirendi 
pontokat – gondolom, igen. Szavazzunk a napirendi pontokról. A bizottsági ülésünk 
egyébként határozatképes, ritkán vagyunk ilyen sokan jelen, ha helyettesítés nélkül is.  

Aki az előzetesen kiküldött napirendi pontokkal egyetért, az kérem, tegye fel a kezét! 
(Szavazás.) Egyhangú.  

A mai bizottsági ülésünknek három napirendi pontja van. Két napirendi pont kapcsán 
módosító indítványokat fogunk tárgyalni. 

Rátérünk az első napirendi pontunkra, amely a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény 
módosító indítványairól szól.  

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5932. szám) (Az Alkotmányügyi, igazságügyi és 
ügyrendi bizottság által benyújtott módosító javaslat megvitatása) (Első helyen kijelölt 
bizottságként) 

Tisztelettel köszöntöm a bizottsági ülésünkön a BM-et képviselő dr. Szaló Péter 
helyettes államtitkár urat, valamint a Vidékfejlesztési Minisztériumtól Pénzes Zsuzsannát, a 
többi kollegájuk is itt van. Kovács Pétert is tisztelettel köszöntöm, nemrég találkoztunk itt a 
Víz Világfórumon. Murányiné Krempels Gabriella, dr. Gáspár Vera, Adamovics Orsolya 
Krisztina és dr. Tóth Krisztina ösztöndíjas - hogy került a listára? - na, mindegy, őket is 
tisztelettel köszöntöm. Elég, ha az államtitkár úr és főosztályvezető asszony ülnek ki egyelőre 
az asztalhoz, mert gondolom, hogy meg tudják oldani a feladatukat. 

Egyenként végig fogunk menni a módosító indítványokon. Három módosító indítvány 
érkezett, ezek a nekem eljuttatott tájékoztatás szerint összefüggenek, és egyben is dönthetünk 
róluk. Itt szeretném megkérdezni államtitkár urat, hogy előzetesen kíván-e a módosító 
indítványokkal kapcsolatban véleményt alkotni.  

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Készítettünk a javaslattal kapcsolatban kormány-
előterjesztést, szerdán fogja a kormány megtárgyalni, addig csak tárcaálláspontot tudunk 
képviselni. Jelezném, hogy egyik módosító indítványt sem támogatjuk, jóllehet van olyan, 
amit részleteiben tudnánk támogatni, de összességében nem. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Egy kicsit részletesebb indoklást kaphatnék? 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Igen. Amennyiben 

tehát a bizottsági módosító javaslat első pontja mondaná, hogy nem speciális jelleggel 
rendelkezik a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások körét szabályozó törvény, 
az az álláspontunk, a tárca álláspontja, hogy a célzott joghatály eléréséhez ennek kimondására 
nincsen szükség, mert hiszen eddig is az építési jogtól eltérő szabályokat az Ngtv. meg tudott 
állapítani. 
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A másik ponttal kapcsolatban az útügyi hatósági eljárások közúti részét a felelős tárca 
elképzelhetőnek tartja, hogy az harminc napon belül valósuljon meg, ugyancsak a villamos 
energiáról szóló törvény hatálya alá tartozó kérdéseket is. Ugyanakkor a BM nem támogatja a 
természeti és a vízügyi engedélyezési eljárásoknak a további csökkentését, egyébként ez 
amúgy is a környezethasználati engedélyezési eljárás hatálya alá tartozik, tehát nem is 
célszerű ennek külön történő pontosítása, tehát a két említett pont miatt mi nem támogatnánk.  

És a harmadik javaslat pedig az azonnali hatálybalépést mondaná ki. Mi nem látjuk 
szerencsésnek azt, hogy a törvény a kihirdetést követő napon lépjen hatályba, azt a 15 napos 
kihirdetést mi mindenképpen megtartanánk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 

kívánnak-e kérdést feltenni vagy észrevételt tenni.  
Turi-Kovács Béla alelnök úré a szó. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Az Alkotmányügyi 

bizottságban, amikor ezeket az ügyeket megtárgyalta a bizottság, az volt az álláspont, hogy ha 
a törvénynek az a célja, hogy gyorsítsa ezeket az eljárásokat, akkor ezeknek a gyorsításoknak 
ki kell terjedjen azokra a részeire is a beruházásnak - már az engedélyezésének -, amely 
részeknek az engedélyezése nélkül ez a gyorsítás nem lehetséges. Tehát egy egységben 
igyekezett gondolkodni az Alkotmányügyi bizottság. 

A határidők rövidítése ott is nagy vitát váltott ki, és többségi álláspont alakult ki, 
amely végül is ezeket a javaslatokat az Alkotmányügyi bizottságnál megerősítette.  

Én a magam részéről abban a kettős helyzetben vagyok, hogy miközben ott 
alkotmányügyi szempontból kellett magát, úgy gondolom, az eredeti törvényt vizsgálni, itt 
meg környezetvédelmi szempontból, én a magam részéről itt minden bizonnyal úgy fogok 
szavazni, hogy nem támogatom ezeket az indítványokat. Teszem ezt annak ellenére, hogy 
ugyanakkor az a véleményem, hogy ha ezek a módosítók nem jók, mert ebben valóban az 
államtitkár úr által megjelölt fogyatékosságok fellelhetők, akkor viszont az egységes 
elbírálhatóság érdekében szükség lesz, ha más nem, akkor valamiféle összefoglaló módosító 
indítvány; mert így a mi álláspontunk szerint magának az eljárásnak az akadálya lesz, ha 
semmilyen szabályozás ezekben az ügyekben nem történik.  

Tehát én annak a reményében fogok úgy szavazni, hogy nem támogatom, ha a 
kormány megvitatja, akkor tesz egy egységes javaslatot, amely egységes javaslat pedig 
egységesen támogatható lesz.  

 
ELNÖK: Egyéb kérdés? 
Államtitkár urat kérdezem, hogy akar-e reagálni alelnök úrnak a véleményére. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormányülés után tudok igazából majd érdemit 
mondani, mindenesetre akkor jelezni fogom, hogy felmerült ez az igény, hogy legyen egy 
összefoglalt módosító indítvány.  

De engedje meg a tisztelt bizottság, hogy egyetlenegy pontra visszatérjek, amit 
átugrottam, hogy az átvételi rendszerirányító szétválasztási szabályoknál a megfelelőség 
kérdése a tanúsító eljárásban, a Magyar Energia Hivatal itt közreműködik, és annak van egy 
külföldi szakasza is. Tehát az ottani 4 hónapos eljárás külföldi eljárást tartalmaz, és ez az a 
pont, ami még nem elfogadható, tehát az nem csökkenthető harminc napra, ez is beletartozik 
az ön által elmondottak keretébe. A kormány állásfoglalását követően, amennyiben tényleg 
szükséges, vagy amennyiben a kormány ezzel egyetért, akkor ilyen módosító javaslatot 
készítünk. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönjük államtitkár úr. Tehát akkor a tárca nem támogatja a módosító 

javaslatokat. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki a három módosító indítványt támogatja. 
(Szavazás.) Egyhangú, nincs tartózkodás. 

Az első napirendi pontot lezártuk. Köszönjük szépen a megjelenést, szép napot 
kívánunk! 

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényjavaslat (T/6044. szám) (A 
bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Rátérünk a második napirendi pontra. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 
törvényjavaslat kapcsán fogunk módosító indítványokat megvitatni. A bizottság feladatkörébe 
tartozó módosító indítványokat fogjuk csak tárgyalni, ezekből is van elég sok, talán 38.  

Tisztelettel köszöntöm Völner Pál államtitkár urat, valamint dr. Kerékgyártó János 
főosztályvezető úr – a jegyzőkönyv kedvéért.  

Rátérünk a második napirendi ponttal kapcsolatban a módosító indítványok 
tárgyalására. Én fel fogom olvasni azokat a számokat, amelyekről egyenként döntünk, és 
megkérdezem majd államtitkár urat, hogy azt a kormány, illetve, ha tárcaálláspont van, akkor 
támogatja-e, vagy sem.  

Az 1-es módosító indítványt Ivády Gábor, Molnár Oszkár és Szili Katalin nyújtották 
be.  

Kérdezem államtitkár urat, támogatják-e. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés? Kérdezem a bizottságot, ki az, aki ezt támogatja. (Szavazás.) 

4 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Nincs meg az egyharmad, tehát ezt a 
bizottság nem támogatta. 

A következőt Bödecs Barna és Korondi Miklós nyújtották be, ami a 2. számon 
szerepel. 

Kérdezem a kormányt, támogatja-e.  
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 

ELNÖK: Kérdés? A bizottságot kérdezem, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4. Nem 
támogatja? (Szavazás.) 12. Tehát nincs meg az egyharmad, a bizottság nem támogatja.  

3-as, Scheiring Gábor, dr. Szél Bernadett és Jávor Benedek módosító indítványa. 
Kormányálláspont! 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, 

aki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem.  
4-es, Scheiring Gábor, Szél Bernadett, Jávor Benedek. 
Kormányálláspont? 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4 igen. Nem 

támogatja? (Szavazás.) 12. Az egyharmad sincs meg, tehát a bizottság nem támogatta. 
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5-ös, Bödecs Barna, Korondi Miklós. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 4 igen. Aki nem? 

(Szavazás.) 12. Egyharmad sincs, a bizottság nem támogatja.  
9-es, Ivády Gábor, Molnár Oszkár, Szili Katalin. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki az, aki ezt támogatja. (Szavazás.) 4 igen. Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
10-es ugyancsak Bödecs Barna és Korondi Miklós. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 4 

igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12. A bizottság nem támogatta. 
19-es, Bödecs Barna és Korondi Miklós. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottságot kérdezem. Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 4. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12. Tehát a bizottság nem támogatta. 
20-as, Manninger Jenő. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 

Egyhangú. 
A következő a 23-as, Ivády Gábor, Molnár Oszkár és Szili Katalin. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A bizottságot kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 4 

igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12. Egyharmad sem támogatja.  
25-ös, Scheiring Gábor, Szél Bernadett, Jávor Benedek.  
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 2 igen. Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 14. Tehát egyharmadot sem kapott, a bizottság nem támogatta. 
26-os, Ivády Gábor, Molnár Oszkár, Szili Katalin. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki 

nem támogatja? (Szavazás.) 12. Tehát az egyharmad sem. 
27-es, Ivády Gábor, Molnár Oszkár, Szili Katalin. 
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DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem. (Szavazás.) 4 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 

12 nem. A bizottság nem támogatta. 
29-es, újra Bödecs Barna és Korondi Miklós. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 4 igen. Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12. Egyharmad sem. 
31-es, Bödecs Barna és Korondi Miklós. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 4 igen. És aki nem? 

(Szavazás.) 12. Nem támogatta a bizottság. 
A következő a 38-as, Ivády Gábor, Molnár Oszkár és Szili Katalin képviselők 

módosító javaslata. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 4 igen. Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Egyharmadot sem kapott. 
47-es lesz a következő, amely Ivády Gábor, Molnár Oszkár és Szili Katalin képviselők 

módosító javaslata. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) (Jelzésre.) 
Egy pillanat, kérdése van Szili Katalinnak, elnézést.  
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Államtitkár úrtól szeretném kérdezni, hogy a nemzetközi rendszerben 
akkor ugyanazok a határidők léteznek, mint ami egyébként a hazai rendszerben.  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Alkalmazkodunk 

hozzá. 
 
DR. SZILI KATALIN (független): És ez teljesíthető is, önök szerint. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Jó, köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Szavazunk. Ki az, aki ezt az indítványt támogatja? (Szavazás.) 4 igen. Aki 

nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. A bizottság nem támogatta. 
55-ös a következő, Ivády Gábor, Molnár Oszkár és Szili Katalin. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Nem támogatja a kormány. Kérdezem a bizottságot. (Szavazás.) 1 igen. Aki 
nem támogatja? (Szavazás.) 14. Tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság a 
javaslatot nem támogatja. 

62-es, Bödecs Barna és Korondi Miklós újabb javaslata, illetve módosító indítványa. 
A kormányt kérdezem. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság? (Szavazás.) 4 igen. Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12. Nem támogatta a bizottság. 
73-as a következő, Wintermantel Zsolt és Gyopáros Alpár, valamint Bödecs Barna és 

Korondi Miklós javaslata. Ez egy együttes javaslat? 
 
BÖDECS BARNA (Jobbik): Nem, csak ugyanaz a tartalma. 
 
ELNÖK: A kormány álláspontja? 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e. (Szavazás.) 4 igen. Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12 nem.  
82-es a következő, Bödecs Barna és Korondi Miklós. 
A kormány álláspontja? 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A bizottságot kérdezem. (Szavazás.) 4 igen. Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12 nem. 
84-es, ugyancsak Bödecs Barna és Korondi Miklós. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatja a 

tárca. 
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4 igen. Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12 nem. A bizottság elutasította. 
88-as, Bödecs Barna és Korondi Miklós újabb módosító indítványa. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatja a 

tárca. 
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 4 igen. Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12 nem.  
92-es, szintén Bödecs Barna és Korondi Miklós. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatja a 

tárca. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A bizottságot kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 4 

igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12. 
97-es, ismét Bödecs Barna és Korondi Miklós. 
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DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem. (Szavazás.) 4 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 

12. 
98-as, megint Bödecs Barna és Korondi Miklós. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4 igen. Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12.  
99-es, Bödecs Barna és Korondi Miklós. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) 4 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. 
104-es a következő, szintén Bödecs Barna és Korondi Miklós. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) 4 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12. 
107-es, Szili Katalin egyedül nyújtott be egy módosító indítványt. 
A kormány álláspontja? 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
Szili Katalinnak adom meg a szót. 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Államtitkár úr, csak egy 

megjegyzésem lenne. Általában - és ezt egyébként a plenáris vitán is elmondtam - nyereséget 
nem ésszerűnek, ésszerűnek határidőt szoktunk, nyereséget méltányosként szoktunk 
megjelölni. Egyszerűen csak és kizárólag ezt a célt szolgálta a módosító indítványom, 
úgyhogy semmi tartalmi, hanem egyszerűen a megfogalmazásban egy pontosítást érzek. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Tehát egy technikai módosítónak gondolja Szili Katalin. 
Kérem államtitkár urat vagy kollégáját, hogy reagáljanak erre. 
 
DR. KERÉKGYÁRTÓ JÁNOS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Kerékgyártó János vagyok. Az 1370/2007. EK rendeletnek a terminológiáját 
használja a normaszöveg, mi ezt az EU-s terminológiát vettük át, az használja az ésszerű 
kifejezést. Köszönöm.  

 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Örülök, hogy a kormány 

ennyire igazodik egyébként az európai terminológiához. A hazai szabályok véleményem 
szerint, bocsánatot kérek, de az ésszerű egészen mást jelent a nyereség tekintetében. 
Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Van az érvelésben logika. A kormány nem támogatja. Kérdezem a 
bizottságot, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4. Tartózkodás? (Szavazás.) 12. Szimpatizálunk 
a javaslattal. 

 
DR. SZILI KATALIN (független): Csak így tovább, minden egyes módosító 

indítványnál. 
 
ELNÖK: 108-as, Bödecs Barna és Korondi Miklós. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottságot kérdezem. (Szavazás.) 4 igen. Aki 

nem támogatja? (Szavazás.) 12. 
115-ös, Bödecs Barna és Korondi Miklós. 
Kormányálláspontot kérek! 
 
DR. KERÉKGYÁRTÓ JÁNOS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja a kormány.  
 
BÖDECS BARNA (Jobbik): Magyarázatot kérek.  
 
ELNÖK: Magyarázatot kér Bödecs Barna képviselőtársunk. 
 
DR. KERÉKGYÁRTÓ JÁNOS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A jelenleg 

hatályban lévő busztörvény és vasúti törvényben is megszűnt már a maximált árnak a 
rendszere, és egy úgynevezett szerződéses ár került kialakításra.  

Ez nem egy szabadpiaci ár, hanem ez egy szerződéses szabályozott ár, de nem 
hatósági ár, hogy egy differenciáltabb árrendszert tudjunk létrehozni. Ennek a képzésének az 
elvei törvényi szinten vannak rögzítve, a többi pedig a minisztérium által a közszolgáltatási 
szerződésben lesz rögzítve. Ennek a szabályozási koncepciójába nem illik bele a javaslat. 

 
BÖDECS BARNA (Jobbik): Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönjük a magyarázatot. Szavazás következik. (Jelzésre.) 
Államtitkár úr! 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Elnézést kérek, 

egy másik bizottságba át kell mennem. 
 
ELNÖK: Rendben, majd a munkatársa, főosztályvezető úr válaszol. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen. 
 
ELNÖK: Már nem sok van hátra. Minden jót!  
A bizottságot kérdezem, a 115-ösről. Aki igennel szavaz, kérem, tegye fel a kezét! 

(Szavazás.) 4 igen. Aki nem? (Szavazás.) 12. 
116-os, újra Bödecs Barna és Korondi Miklós.  
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DR. KERÉKGYÁRTÓ JÁNOS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. (Bödecs Barna jelentkezik.) 
 
BÖDECS BARNA (Jobbik): Kérek magyarázatot. 
 
DR. KERÉKGYÁRTÓ JÁNOS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Szeretnénk 

időalapú elérést biztosítani a városi, elővárosi közlekedésben, tehát, hogy egységes 
jegyrendszer jöhessen létre. Ha a helyi közlekedésben van időalapú hozzáférés, akkor az 
elővárosiban is kell, különben nem tudjuk egységesíteni a kettőt, ez tipikusan a napijegy. 

 
BÖDECS BARNA (Jobbik): Tipikusan a napijegy, jó, értem.  
Egy kiegészítő kérdést tehetek?  
Hogy kívánják, mondjuk a menetjegyeknél, ha időalapú a menetjegy, hogyan kívánják 

ellensúlyozni azt a hatást, hogy egyes útvonalakon jóval lassabb szolgáltatást nyújt az 
elővárosi közlekedés, mint más útvonalakon? Ilyen alapon azok az útvonalak, ahol lassabb az 
elérési idő, hátrányban lesznek például egy másfél órás jegynél. 

 
DR. KERÉKGYÁRTÓ JÁNOS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Megfelelő 

időintervallum biztosításával. Tehát most a BKV konstrukcióit nem részletezve, például a 
napijegy az egy időalapú jegy, nem bérletnek minősül, tehát egy napijegynél majdnem 
mindegy az eljutás sebessége, nyilván egyórás jegynél nem mindegy, megfelelő 
időintervallumot kell kijelölni hozzá. 

 
ELNÖK: Kielégítő volt a válasz? 
 
BÖDECS BARNA (Jobbik): Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Aki igennel szavaz erre a módosító indítványra, tegye fel a 

kezét! (Szavazás.) 4. Aki nemmel szavaz? (Szavazás.) 12. Ezt sem támogatta a bizottság. 
135-ös lesz a következő. Wintermantel, Gyopáros, Bödecs Barna, Korondi Miklós. 
 
DR. KERÉKGYÁRTÓ JÁNOS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdés van-e? (Nincs jelzés.) Nincsen. Aki 

igennel szavaz, az kérem, tegye fel a kezét! (Szavazás.) 4. Aki nemmel szavaz? (Szavazás.) 
12. A bizottság nem támogatja. 

136-os, Scheiring Gábor, Szél Bernadett, Jávor Benedek. 
A kormány támogatja? 
 
DR. KERÉKGYÁRTÓ JÁNOS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Van-e kérdés? (Nincs jelzés.) Aki igennel szavaz, kérem, 

tegye fel a kezét! (Szavazás.) 3. Aki nemmel szavaz? (Szavazás.) 12. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 1. A bizottság nem támogatta, nem kapta meg az egyharmadot. 

A következő a 142-es, Scheiring Gábor, Szél Bernadett, Jávor Benedek. 
 
DR. KERÉKGYÁRTÓ JÁNOS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottságot kérdezem, ki az, aki támogatja. 
(Szavazás.) 1 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodás? (Szavazás.) 3. A 
bizottság nem támogatta. 

149-es, az utolsó előtti, Bödecs Barna és Korondi Miklós. 
 
DR. KERÉKGYÁRTÓ JÁNOS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Van-e kérdés? (Nincs jelzés.) Nincs kérdés. A 

bizottságot kérdezem, ki az, aki támogatja ezt az indítványt. (Szavazás.) 2. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodás? (Szavazás.) 2.  

Az utolsó a 154-es, szintén Bödecs Barna és Korondi Miklós javaslata. 
A kormány támogatja-e? 
 
DR. KERÉKGYÁRTÓ JÁNOS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Bödecs Barna képviselő úr, kíván szólni? 
 
BÖDECS BARNA (Jobbik): Nincs megjegyzésem. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4. Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodás nincs. A bizottság nem támogatta. 
Köszönöm szépen főosztályvezető úrnak a részvételt.  
A módosító indítványokkal kapcsolatos napirendeket megtárgyaltuk. 

Egyebek 

Az egyebek kapcsán néhány információt szeretnék megosztani a bizottság tagjaival.  
A következő bizottsági ülésünk várhatóan március 26-án lesz, hétfőn. Nem vagyunk 

benne biztosak, hogy kell bizottsági ülést tartani, csütörtökön derül ki. Ami biztos, hogy 27-
én 10 órakor lesz egy bizottsági ülésünk, amelyen az almásfüzitői veszélyeshulladék-
tározóval kapcsolatos ügyről fog tájékoztatást adni a bizottságnak. Erre meghívjuk az érintett 
Tatai Környezetvédelmi Kft. szakembereit, valamint a Greenpeace-t is és a tárcának az 
illetékes képviselőit, ez egy sajtónyilvános ülésünk lesz.  

Tájékoztatásképpen szeretném még azt elmondani, bár ezt írásban is meg fogja kapni 
mindegyik bizottsági tag, hogy az idén Rióban június 20. és 22. között kerül sor a Rio+20 
környezetvédelmi konferenciára. Ennek a konferenciának van egy olyan magyar szervezője, 
aki Magyarországon fog tartózkodni április 3-án és 4-én.  

Ha jól emlékszem, Pásztor János úrról van szó, aki az ENSZ főtitkárának az a 
munkatársa, aki oroszlánrészt vállalt abban, hogy ez a találkozó sikeresen meg legyen 
szervezve, és ő hajlandó arra, hogy a magyarországi tartózkodás kapcsán a Nemzeti 
Fenntartható Fejlődési Tanácsnak részt vegyen egy ülésén, amelyre minden parlamenti 
képviselő meghívást fog kapni.  

Én javaslom mindenkinek, aki a bizottságunk tagja, és érdekli a téma, hogy majd 
vegyen részt ezen a találkozón; amint megvan a pontos időpont, vagy 3-a lesz, vagy 4-e, 
akkor azt rögtön e-mailben ki fogjuk küldeni.  

Azért érdemes erre a találkozóra eljönni, mert bepillantást nyerhetünk abba, hogy hol 
tart a folyamat, mi várható, és egy olyan emberrel tudunk találkozni, aki napi szinten benne 
van az eseményekben, ő készíti elő az ülés nagy részét.  
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Azt hiszem, egyebekben mást nem kell, hogy megosszak veletek.  
Van-e valakinek kérdése vagy észrevétele? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor szép napot 

mindenkinek, a parlamentben találkozunk.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 35 perc) 
  

Dr. Nagy Andor 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


