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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 
2012. április 23-án, hétfőn, 10 óra 2 perckor  

a Képviselői Irodaház V. emelet 520. 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)  
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Dr. Nagy Andor (KDNP), a bizottság alelnöke 
 
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), 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) 
Schmidt Csaba (Fidesz) 
Sebestyén László (Fidesz) 
Dr. Aradszki András (KDNP) 
Bödecs Barna (Jobbik) 
Kepli Lajos (Jobbik) 
Dr. Szili Katalin (független) 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) megérkezéséig dr. Nagy Andornak (KDNP) 
Bányai Gábor (Fidesz) dr. Bácskai Jánosnak (Fidesz) 
Bodó Imre (Fidesz) Sebestyén Lászlónak (Fidesz) 
Koncz Ferenc (Fidesz) megérkezéséig Bartos Mónikának (Fidesz) 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Kovács Pál államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 

A bizottság titkársága részéről 

Hatvani Szabolcs munkatárs 
Széles Zsuzsanna főelőadó 
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 2 perc)  

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása  

DR. NAGY ANDOR (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésen megjelent képviselőtársaimat. Mivel nem 
tudjuk pontosan, hogy államtitkár úr mikor ér ide, csak annyit tudnak mondani, hogy úton 
van, nem vagyok hajlandó tovább várni. Az akadémiai negyedórát tisztességgel megadtuk. 
Némi vita van köztünk, hogy megtarthatjuk-e a bizottsági ülést nélküle vagy nem, de meg 
fogjuk tartani. Informálisan tájékoztatlak benneteket, hogy úgy tudom, a három módosító 
javaslatot a kormány támogatja, de ezt államtitkár úrnak kellene elmondania. Azt gondolom, 
megkezdhetjük a bizottsági ülést.  

A bizottsági ülés határozatképes. Előzetesen kiküldtük a napirendi pontokat, azt 
szeretném kérni képviselőtársaimtól, hogy aki a napirenddel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
(Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk a napirendet, két napirendi pontot tárgyalunk ma. 

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

Rátérünk az első napirendi pontra, amely a bányászatról szóló törvény és egyes 
energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. Három módosító indítványt 
tárgyalunk, bár négy szerepel a kiosztott háttéranyagban, de tájékozódásom szerint a 4/1. és 
az 5/1. pont összefügg, ezért az 5/1. pontról nem kell külön szavaznunk. 

Sorban megyünk. Az 1/1. módosító indítványt dr. Aradszki András és Bencsik János 
adták be. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a jelen lévő Aradszki Andráshoz – előterjesztő 
hiányában – van-e esetleg valakinek kérdése. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor szavazzunk!  

Aki ezzel a módosító indítvánnyal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 13 igen szavazat. Ki van ellene? (Szavazás.) 3 nem szavazat, tartózkodás nincs, 
tehát ezt a bizottság támogatta.  

A 4/1. módosító indítványt szintén Aradszki András és Bencsik János adták be. 
Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja ezt a módosító indítványt, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. (Szavazás.) Ugyanúgy 13 igen szavazat. Ki van ellene? (Szavazás.) 1 nem szavazat. 
Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás, a bizottság tehát ezt a módosító indítványt is 
támogatta.  

A harmadik és egyben utolsó módosító indítványunkat szintén Aradszki András és 
Bencsik János jegyzi, a 12/1. számon. Kérdezem a képviselőtársaimat, ki az, aki ezzel a 
módosító indítvánnyal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Ez is 13 igen 
szavazat. Ki van ellene? (Szavazás.) 3 nem szavazat ellenében a bizottság ezt a módosító 
indítványt is támogatta.  

Tájékoztatom a bizottságot arról, hogy fel fogom venni államtitkár úrral a kapcsolatot, 
és megmondom neki, hogy milyen szavazati arányokkal fogadta el a bizottság a módosító 
indítványokat.  

Egyebek 

Rátérünk a második napirendi pontunkra, az egyebekre. Három rendezvényről – illetve 
az egyik bizottsági ülés – szeretném tájékoztatni a bizottságot. Mint tudjátok, holnap 
10 órakor parlagfűügyben lesz bizottsági ülésünk, ezen a Vidékfejlesztési Minisztérium, a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium, valamint a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal fog 
beszámolni a parlagfű elleni küzdelem 2011. évi eredményeiről meg a 2012. évi tervekről. 
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Aztán 25-én, tehát két nap múlva, szerdán a Magyar Tudományos Akadémián lesz egy 
konferencia: „Fenntartható társadalom – Merre haladunk? – A nemzetközi és hazai 
fejlemények értékelése a riói folyamat tükrében” címmel. Ezekre is – mint ahogy az előzőre is 
– kiküldtük egyébként mindenkinek a meghívót. Ez szerdán van az MTA-n, 10 órától.  

Végül az utolsó: csütörtökön 16 óra 30-tól a Corvinus Egyetemen a megújuló 
energiával foglalkozó rendezvény lesz, és erre a rendezvényre is kiküldtük a meghívót 
képviselőtársaimnak. Javaslom, hogy minél többen menjenek el erre, mert érdekes lesz. 
(Kovács Pál belép az ülésterembe.) 

Államtitkár úr, megtartottuk a bizottsági ülést, mert nem volt meg az az információnk, 
hogy mikor ér ide, és így túl bizonytalannak ítéltem meg a helyzetet. Negyedórát vártunk, 
ahogy az Akadémián is szokás. Nagy meglepetés nem történt, a három módosító indítványt a 
bizottság, ugyan nem egyhangúlag, de támogatta. Kérdezem így utólag, hogy kíván-e esetleg 
valamit mondani. Elnézést kérek, hogy ezt a döntést hoztam, de nem tudtam tovább húzni az 
időt, nem akartam képviselőtársaimat sem abba a helyzetbe hozni, és 10 órától nekünk is 
frakcióülésünk van, azért igyekeztünk túl lenni rajta.  

 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Elnézést kérek a 

tisztelt bizottságtól, elnök úrtól, hogy későn sikerült ideérnem. Volt egy kis félreértés, illetve 
kapacitásproblémáink vannak per pillanat a rendelkezésre állásban a nemzetközi tárgyalások 
kapcsán, és többen hiányoznak, akikre lehetett volna számítani, még egyszer elnézésüket 
kérem.  

Mind a három módosító javaslatot – illetve egy összefüggő módosító javaslatot – a 
kormány a maga részéről támogatja. Köszönöm szépen a döntést, és még egyszer elnézést 
kérek, hogy megvárakoztattam önöket.  

 
ELNÖK: A végszóra megérkezett, államtitkár úr, bemondta azt, amit informálisan 

egyébként megosztottam a képviselőtársaimmal, de mégiscsak hitelesebb így.  
Köszönöm szépen képviselőtársaimnak a részvételt, holnap 10 órakor találkozunk. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 8 perc)  

  

Dr. Nagy Andor 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin 


