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Napirendi javaslat  
 
1. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/7655. 

szám) 
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó 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)  
Bodó Imre (Fidesz)  
Fejér Andor (Fidesz)  
Fülöp István (Fidesz)  
Schmidt Csaba (Fidesz)  
Sebestyén László (Fidesz)  
Dr. Aradszki András (KDNP)  
Bödecs Barnabás (Jobbik)  
Kepli Lajos (Jobbik)  
Dr. Szili Katalin (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Bányai Gábor (Fidesz) dr. Bácskai Jánosnak (Fidesz)  
Fülöp István (Fidesz) megérkezéséig Bartos Mónikának (Fidesz) 
Koncz Ferenc (Fidesz) dr. Nagy Andornak (KDNP)  
  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
 
Dr. Kőrösmezei Csaba főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 

Megjelentek  
 
Klenczner Gergely főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium) 
Németh Antal főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium) 
Hidas Péter referens (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 35 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

JÁVOR BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel 
köszöntöm a Fenntartható fejlődés bizottsága megjelent tagjait és minden kedves 
vendégünket.  

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, el tudjuk kezdeni a munkát. 
Arra kérem a bizottságot, hogy elsőként az írásban kiküldött napirendről szavazzunk. 

Két napirendi pontot tartalmaz: a költségvetéshez benyújtott kapcsolódó módosítók 
megvitatása és Egyebek napirendi pont. Akinek ez a napirend így elfogadható, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Nincs jelzés.) 
Egyhangú. Ez alapján el tudjuk kezdeni a munkát. 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/7655. 
szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Tehát 1. napirendi pont a 2013-as költségvetéshez benyújtott kapcsolódó módosító 
indítványok megvitatása. Az NGM részéről Kőrösmezei Csaba főosztályvezető úr segíti a 
bizottság munkáját, és a VM részéről Klenczner Gergely főosztályvezető-helyettes, Németh 
Antal főosztályvezető-helyettes és Hidas Péter referens vannak jelen.  

Kérdezem Kőrösmezei főosztályvezető urat, hogy elöljáróban van-e hozzáfűznivalója, 
illetve hogy a kapcsolódó módosító indítványok kapcsán tárcaálláspontot vagy 
kormányálláspontot tud ismertetni. 

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tárcaálláspontot 

fogok tudni. 
 
ELNÖK: Rendben. Akkor elkezdjük a kapcsolódó módosító indítványok megvitatását. 

Elsőként 15/1. ajánlási számon Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr módosító indítványa van. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem tudjuk 

támogatni. 
 
ELNÖK: A bizottságból ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) 

Tartózkodik? (Nincs jelzés.) Egyharmad sem támogatja. 
A 15/2. ajánlási ponton ugyancsak Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr módosító 

indítványa. A tárca? 
 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem tudjuk 

támogatni. 
 
ELNÖK: A bizottságból ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) 

Tartózkodik? (Nincs jelzés.) Egyharmad sem támogatja. 
A 166/1. ajánlási ponton Font Sándor módosító indítványa. A tárca? 
 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Foglalkozunk a 

kérdéssel, vizsgáljuk. Jelen pillanatban ezt így, ebben a formában nem tudjuk támogatni 
sajnos. Keressük a megoldást. 
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ELNÖK: Tehát ebben a formában a tárca nem támogatja, de a megoldást keresi a tárca. 
A bizottság szintén keresi a megoldást. Ki az, aki támogatja ezt a javaslatot így, ebben a 
formában? (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Nincs jelzés.) A bizottság kereste, 
majd megtalálta a megoldást. Támogatta a módosító indítványt. 

A 233/1. ajánlási ponton Scheiring Gábor módosító indítványa. A tárca álláspontja? 
 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ezt nem tudjuk 

támogatni. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) 

Tartózkodik? (Nincs jelzés.) Egyharmad sem támogatja. 
Végül a 358/1. ajánlási ponton Kővári János képviselő úr módosító indítványa. A 

tárca? 
 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ezt sem tudjuk 

támogatni. 
 
ELNÖK: A bizottságból ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) 

Tartózkodik? (Nincs jelzés.) Egyharmad sem támogatja. 
Ezzel ennek a napirendi pontnak a végére értünk. Megköszönöm az NGM és a VM 

képviselőinek, hogy segítették a bizottság munkáját. 

Egyebek 

Rátérünk a 2. napirendi pontra. Egyebek napirendi pont keretében tájékoztatom a 
bizottságot, hogy a következő ülésünk holnap, azaz július 10-én, kedden, 10 óra 30 perctől 
lesz, a Rio+20 konferencia tapasztalatainak, eredményeinek megismerése szerepel a 
napirenden. A Külügyminisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium képviselői fognak 
tájékoztatást adni, illetve Kepli Lajos képviselő úr, a bizottság tagja, aki szintén jelen volt. 
(Fülöp István megérkezik az ülésre.) Stelbaczky Tibor főosztályvezető úr lesz a 
Külügyminisztériumból, a VM még nem mondott végleges delegáltat. 

Írásban kiosztottuk, Illés Zoltán államtitkár úr a hulladékról szóló törvénytervezethez 
kapcsolódó végrehajtási rendeletekről egyeztető megbeszélést tart csütörtökön 19 órakor, a 
plenáris ülés befejezését követően a Vidékfejlesztési Minisztériumban, amelyre a bizottság 
valamennyi tagját, aki érdeklődik, szeretettel látja. Ezt írásban is megkapták a képviselők. Aki 
érintett a kérdésben, az vegyen részt az egyeztetésen. 

Más tájékoztatásunk nincs. Remélhetőleg holnap a bizottság is erre az ülésszakra 
befejezi a munkáját. Én addig is mindenkinek jó munkát és szép napot kívánok, az ülést pedig 
lezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 40 perc)  

 
  

Jávor Benedek  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


