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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 
2012. április 16-án, hétfőn, 9 óra 30 perckor  

a Képviselői Irodaház V. emelet 562. számú tanácstermében 
megtartott üléséről 

                                                 
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.  
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Napirendi javaslat  

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6589. szám)  
(Módosító javaslatok megvitatása) 

2. Egyebek 
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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  
Szabó Imre (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dr. Bácskai János (Fidesz) 
Bartos Mónika (Fidesz) 
Fejér Andor (Fidesz) 
Fülöp István (Fidesz) 
Koncz Ferenc (Fidesz) 
Dr. Aradszki András (KDNP) 
Bödecs Barna (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Bányai Gábor (Fidesz) dr. Bácskai Jánosnak (Fidesz) 
Bodó Imre (Fidesz) Koncz Ferencnek (Fidesz) 
Schmidt Csaba (Fidesz) dr. Nagy Andornak (KDNP) 
Sebestyén László (Fidesz) Fejér Andornak (Fidesz) 
Kepli Lajos (Jobbik) Bödecs Barnának (Jobbik) 
Dr. Szili Katalin (független) Jávor Benedeknek (LMP) 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
 
Kovács Pál államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 

Megjelent  
 
Bársony Balázs főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 35 perc)  

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

JÁVOR BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok mindenkinek! Tisztelettel köszöntöm a fenntartható fejlődés bizottsága tagjait és 
minden kedves vendégünket. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, el tudjuk 
kezdeni a munkát. Elsőként szavazásra bocsátom az írásban kiküldött napirendet, amely két 
napirendi pontot tartalmaz: a bányászati törvény módosításáról törvényhez érkezett módosító 
javaslatok megvitatását, illetve az egyebek napirendi pontot. 

Aki ezt a napirendet így támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A 
bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet.  

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/6589. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása) 

Ennek megfelelően el is kezdjük a munkát, és belevágunk a T/6589. számon 
megismerhető törvényjavaslathoz érkezett módosító javaslatok megvitatásához. Kérdezem a 
minisztérium képviseletében megjelent Kovács Pál államtitkár urat, illetve Bársony Balázs 
főosztályvezető urat, akiket ezúton is üdvözlök, hogy a módosítók tárgyalása előtt 
általánosságban van-e hozzáfűznivalójuk, illetve hogy a bizottság minisztériumi vagy 
kormányálláspontot fog hallani.  

 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Hozzáfűznivalónk nincs a javaslathoz, egyelőre a KIM-mel előzetesen egyeztetett 
álláspontot tudok ismertetni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kezdjünk is bele a módosító indítványok tárgyalásába!  
Az 1. ajánlási ponton Aradszki András képviselő úr javaslatáról kérdezem a kormány 

képviselőit.  
 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány a 

javaslatot nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) 10 igen szavazat. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) 4 nem szavazat, tehát a bizottság támogatja a javaslatot.  
A 2. ajánlási pontban Kovács Tibor, Göndör István és Józsa István képviselők 

módosító indítványáról kérdezem a kormány álláspontját.  
 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány a 

javaslatot támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 

támogatta. 
A 3. ajánlási pontban ugyancsak Kovács Tibor, Göndör István és Józsa István 

képviselők módosító indítványáról kérdezem a kormány álláspontját.  
 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány a 

javaslatot nem támogatja.  
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen szavazat. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) 11 nem szavazat, a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 4. ajánlási ponton Aradszki András képviselő úr indítványáról kérdezem a kormány 
álláspontját.  

 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány a 

javaslatot nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) 10 igen szavazat. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) 2 nem szavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság a javaslatot 
támogatta. 

Az 5. ajánlási ponton ugyancsak Aradszki András képviselő úr módosító indítványa, 
amely összefügg a 6. és a 7. ajánlási ponttal, tehát ezekről egyben fogunk szavazni. Kérdezem 
a kormány álláspontját.  

 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány a 

javaslatokat nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) 11 igen szavazat. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) 5 nem szavazat, a bizottság a javaslatot támogatta. 
A 8. ajánlási ponton Aradszki András képviselő úr módosító indítványa, mely 

összefügg a 9., 10., 11. és 12. ajánlási pontban foglaltakkal, tehát ezekről egyben szavazunk. 
Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány a 

javaslatot nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) 11 igen szavazat. Ki nem 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 5 nem szavazat, a bizottság a javaslatot támogatja.  
A 13. ajánlási ponton továbbra is Aradszki András képviselő úr indítványáról 

kérdezem a kormány álláspontját.  
 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány a 

javaslatot támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) 14 igen szavazat. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) 2 nem szavazat, a bizottság a javaslatot támogatta. 
A 14. ajánlási ponton Kepli Lajos és Gaudi-Nagy Tamás képviselők indítványáról 

kérdezem a kormány álláspontját.  
 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány a 

javaslatot nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) 4 igen szavazat. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) 10 nem szavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás, a 
bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 15. ajánlási ponton Gaudi-Nagy Tamás, Kepli Lajos, Egyed Zsolt és Jámbor Nándor 
képviselők indítványáról kérdezem a kormány álláspontját.  
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KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány a 
javaslatot nem támogatja.  

 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) 4 igen szavazat. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) 11 nem szavazat, a bizottság egyharmada sem támogatja. 
Végül a 16. ajánlási ponton Aradszki András képviselő úr indítványáról kérdezem a 

kormány álláspontját.  
 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány a 

javaslatot nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság ezt a 

javaslatot egyhangúlag támogatja. 
Ezzel a módosító indítványok megvitatásának a végére értünk. Megköszönöm 

államtitkár úrnak és főosztályvezető úrnak, hogy segítették a bizottság munkáját.  
 

Egyebek 

Az egyebek napirendi pont alatt tájékoztatom a bizottságot, hogy egyelőre kérdéses, 
hogy a jövő héten hétfőn lesz-e olyan napirendi pont, amit tárgyalnunk kell, ha ehhez a 
törvényhez kapcsolódó módosító indítvány ok érkeznek, akkor azokat meg kell tárgyalnunk. 
Az Országgyűlés napirendjén más olyan javaslat, ami a bizottság hatáskörébe tartozik, 
jelenleg nem szerepel.  

Április 24-én, jövő héten, kedden a parlagfű elleni küzdelem eredményeiről számol be 
a Vidékfejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal a bizottság ülésén, és 26-án, csütörtökön lesz a már említett 
energiapolitikai, a megújuló energiával kapcsolatos rendezvény a Corvinus Egyetemen a 
Nemzetközi Energiaügynökség képviselőinek a jelenlétével. Ennek az írásos meghívója 
kiosztásra került, a bizottság minden tagját szeretettel várjuk a rendezvényen.  

Ezzel a mai ülésünk végére értünk, megköszönöm a jelenlétüket, további jó munkát 
kívánok.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 42 perc)  

  

Jávor Benedek  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin 


