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Napirendi javaslat  

1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a 
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/8274. szám)  
(Rogán Antal (Fidesz), Dr. Aradszki András (KDNP) és Balázs József (Fidesz) képviselők 
önálló indítványa)  
(Általános vita) 

2. A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7675. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

3. A privatizációs szerződések környezetvédelmi és természetvédelmi előírásainak a 
kormány általi felülvizsgálatáról szóló 55/2011. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról 
szóló határozati javaslat (H/8100. szám)  
(Általános vita) 

4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Jávor Benedek (LMP), a bizottság elnöke 
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Bödecs Barnabás (Jobbik) 
Kepli Lajos (Jobbik) 
Dr. Szili Katalin (független) 
Dr. Oláh Lajos (független) 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Bányai Gábor (Fidesz) Bartos Mónikának (Fidesz) 
Koncz Ferenc (Fidesz) dr. Nagy Andornak (KDNP) 
Schmidt Csaba (Fidesz) Sebestyén Lászlónak (Fidesz) 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Parászka Viola osztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium) 
Dr. Szaló Péter helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
Dr. Székács Péter helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 

Megjelent  
 
Szabó Zsuzsa osztályvezető (Belügyminisztérium) 
Hajnóczi Péter főosztályvezető (Belügyminisztérium) 
Kormos Szilvia főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 

A bizottság titkársága részéről 

Hatvani Szabolcs munkatárs 
Széles Zsuzsanna főelőadó 
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 5 perc)  

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása  

JÁVOR BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel 
köszöntöm a fenntartható fejlődés bizottsága valamennyi kedves tagját, aki megjelent az 
ülésünkön, és minden vendégünket, aki megtiszteli a bizottságot a jelenlétével. A bizottság 
2012. őszi ülésszak első ülését megnyitom, és egyben szeretettel köszöntöm 
képviselőtársaimat, akikkel a hosszú és remélhetőleg pihentető nyár után belevágunk a 
súlyosabb dolgokba.  

Elsőként megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, meg tudjuk kezdeni a 
munkát. Először a napirend meghatározására kerül sor, írásban kiküldtük a napirendet, de 
sajnos a mai napon is módosult, mi is egy órával ezelőtt tudtuk meg, hogy újabb napirendi 
pontokat kell felvenni a bizottság mai ülésnapjára. Tehát így összességében négy napirendi 
pont van, első a környezetvédelmi törvény, illetve a kereskedelmi törvény módosításáról szóló 
egyéni képviselői önálló indítvány, mely Rogán Antal, illetve tudomásom szerint Aradszki 
András képviselő úr egyéni képviselői önálló indítványa; majd a településfejlesztési 
törvényhez érkezett módosító javaslatok megvitatása, a privatizációs szerződések 
környezetvédelmi előírásainak felülvizsgálatáról szóló határozat módosítása, és az egyebek 
napirendi pont. Akik ilyen formában a napirendet támogatni tudják, kérem, kézfelemeléssel 
jelezzék! (Szavazás.) Ki van ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság 
többsége a napirendet elfogadta.  

Kérdezem Kepli képviselő urat, hogy van-e kifogása vagy hozzászólnivalója.  
 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Csak az eljárás miatt tartózkodtam, hogy az utolsó 

pillanatban módosult.  
 
ELNÖK: Igen, az utolsó pillanatban érkezett be, hát ezt sajnos ott folytatjuk, ahol 

júniusban abbahagytuk, abban a menetrendben, de sajnos ez nem ellenkezik a Házszabállyal 
jelen pillanatban. 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a 
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló T/8274. számú 
törvényjavaslat (Általános vita) 

Az elfogadott napirend alapján megkezdjük a munkát, elsőként a környezetvédelmi, 
illetve a kereskedelmi törvény módosítását célzó törvényjavaslatot tárgyaljuk. Kérem, hogy 
Aradszki képviselő úr előterjesztőként ismertesse a javaslatot a bizottsággal, és a 
Vidékfejlesztési Minisztérium képviselőit kérem, hogy ha van ezzel kapcsolatban a 
minisztériumnak álláspontja, szintén mondják el a bizottságnak.  

A bizottság hatáskörébe alapvetően a törvényjavaslat 1. §-a tartozik, tehát mi erre 
fogunk koncentrálni.  

Dr. Aradszki András (KDNP) szóbeli kiegészítése előterjesztőként 

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP) előterjesztőként: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Valóban az 1. § rendelkezései tartoznak a bizottság kompetenciájába, 
hatáskörébe. A módosításnak e tekintetben az az alapvető célja, hogy erősítse az 
önkormányzatoknak a hatásköreit, elsősorban a környezetvédelmi, természetvédelmi 
területen. Meg kell mondani, hogy a jelenlegi joggyakorlatban az ilyen rendeletalkotási 
hatáskörök vagy szűkösebbek, vagy nem elegendő mértékűek ahhoz, hogy a helyben élők 
életminőségét közvetlenül befolyásoló környezeti ártalmakat külön szabályozzák, jobban élve 
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a helyben kialakult specifikus szokásokkal és körülményekkel. E tekintetben próbál 
változtatni a törvényjavaslat az eddigi gyakorlaton, amikor a települési önkormányzatoknak 
hatáskört biztosít a különböző, zajvédelemmel kapcsolatos területeken, lehetőséget biztosít 
részükre a füstködriadóterv, valamint az avar és a kerti hulladék égetésével kapcsolatos 
szabályok megerősítésére.  

Fontosnak tartom kiemelni, hogy törvényi szinten biztosítja a települési önkormányzat 
részére az egyes fás szárú növények védelméről szóló szabályozást, amennyiben azt más 
magasabb szintű jogszabály nem rendezi.  

Azt gondolom, és azt érzékeltem a gyakorlatban is, hogy erre a szabályozásra szükség 
van, hogy nagyobb önállóságot kapjanak az önkormányzatok, mert sok szempontból az utóbbi 
időben elterjedő egyéni fűtési rendszereken keresztül néha lakossági panaszok is érkeznek az 
önkormányzatokhoz, hogy a levegő minősége miatt élhetetlen a lakókörnyezetük, és ennek 
pontosabb helyi szabályozásának a lehetővé tételét kívánja ez a javaslat biztosítani.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A Vidékfejlesztési Minisztérium részéről dr. Pénzes 

Zsuzsanna és Parászka Viola osztályvezető asszonyok vannak jelen. Kérdezem, hogy a VM 
véleményét a bizottsággal meg tudják-e osztani.  

A kormány álláspontjának ismertetése 

PARÁSZKA VIOLA osztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm 
szépen a szót. A kormány az indítványt nem tudta megtárgyalni, éppen ezért csak a 
Vidékfejlesztési Minisztérium álláspontját tudom ismertetni, és csak a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozásában. 

A Vidékfejlesztési Minisztérium az indítványt nem támogatja. Álláspontunk szerint 
ugyanis a települési önkormányzatok képviselő-testületének a jogalkotási lehetősége a zaj- és 
rezgésvédelem területén gyakorlatilag a magánszemélyek háztartási tevékenységét kielégítő 
zajvédelmi szabályokra, illetve a közterületi rendezvényekre korlátozódik.  

A közterületi rendezvények kapcsán mindenképpen fontosnak tartanánk, hogy a 
Fővárosi Önkormányzat egységesen szabályozza a közterületi rendezvényekre vonatkozó 
zajvédelmi szabályokat. Ennek az az oka, hogy egy-egy közterületi rendezvény zaja több 
kerületet is érinthet, a hatásterület nem áll meg a kerület határán, illetve az is előfordulhat, 
hogy magát a rendezvényt nem egy kerületben tartják meg, hanem több kerület is a helyszíne, 
például ilyen a Budapest Parádé, tehát az ilyen vonulós jellegű rendezvények tartoznak ebbe a 
körbe. Egyébként az indítvány további rendelkezéseit támogathatónak tartanánk.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki 

hozzászólni. (Jelzésre.) Szili Katalin, Szabó Imre alelnök úr, mást egyelőre nem látok.  
Szili Katalin képviselő asszony, parancsoljon! 

Hozzászólások 

DR. SZILI KATALIN (független): Nekem összesen egyetlen kérdésem lenne a 
minisztériumhoz és képviselőtársamhoz mint előterjesztőhöz, hogy a mai szabályozás 
értelmében van-e egyáltalán lehetőség arra, hogy az önkormányzatok szigorúbb előírást 
alkalmazzanak. Tehát megvan-e ma az a lehetőségük, hogy az országos szabályozáshoz 
képest szigorúbb előírásokat fogalmazzanak meg.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szabó Imre alelnök úr! 
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SZABÓ IMRE (MSZP): A fás szárú növények hallatán felrémlett bennem, hogy vajon 

mi az, ami miatt ilyen sürgős volt ez a történet, és hogy mi az, amiért nekünk most ilyen 
körülmények között kell ezt a javaslatot tárgyalni. Úgy látszik, hogy Rogán polgármester úr 
tanult a Kossuth téri fák esetéből, és úgy ítéli meg, hogy jobb elébe menni, hogy még egyszer 
ilyen konfliktusba ne keveredjenek.  

Egyébként pedig csak a megértésemet szeretném kifejezni Aradszki képviselő úr iránt, 
aki beugróként nagyon tisztességesen védi ennek a törvényjavaslatnak az álláspontját. De 
leginkább a tárca képviselői felé, illetve álláspontját illetően, mert ebben az esetben azt 
gondolom, jelentős részben arról van szó, hogy az az önkormányzatiság, ami ezer sebből 
vérzik, és nagyon sok helyen megtépázódott az elmúlt két évben, nem ezen a fronton kellene 
hogy megerősítést kapjon. Ezen a területen a szakmai és a hatósági kontrollnak kell erősnek 
maradnia, és a középszintnek kell mindenképpen a törvényeknek érvényt szerezni, sokszor 
azokkal az ellenérdekelt önkormányzatokkal szemben is, akikre, ha most rábízzuk – és nem 
azt mondom, hogy ez minden önkormányzat esetében így van, mert vannak 
környezetvédelmileg elkötelezett testületek és polgármesterek szép számmal –, ebben az 
esetben azt gondolom, jobb lenne, ha az eredeti szabályozás maradna meg.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Turi-Kovács alelnök úr! 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen. A magam részéről 

különösen fontosnak gondolom az 1. pontban a zajra vonatkozó megállapítást, e tekintetben 
ugyanis olyan tág határok között mozoghatnak az önkormányzatok, hogy meggyőződésem 
szerint időnként kifejezetten a helyi és nem a lakossági nyomásnak, hanem esetenként az 
üzleti nyomásnak engednek.  

Következésképpen úgy gondolom, hogy ez az egyébként jó szándékú indítvány akkor 
fog jól érvényesülni, ha a minimumok pontosabban és határozottabban vannak meghatározva. 
Az ugyanis a helyzet az esetek jelentős részében, hogy maguk az önkormányzati 
szabályozások a kivételeket beépítik a saját rendeleteikbe, amely kivételekben ők maguk 
vannak kivételezve, az évente akár többször megrendezett különböző, hatalmas zajt keltő 
rendezvények tekintetében, amelyekre vonatkozóan ugye általában a zajcsökkentő 
rendelkezések nem vonatkoznak. Ha tehát ez abba az irányba tesz egy elmozdulást, hogy 
e tekintetben szigorúbb szabályozások legyenek, és az emberek védelme, a polgárok védelme 
garantált és erőteljesebb legyen, akkor azt gondolom, ez egy támogatható indítvány. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kepli Lajos következik.  
 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Az indítvánnyal tartalmilag 

egyetértünk, azonban a jegyzőkönyv kedvéért szeretném egy mondatban elmondani, hogy 
ezzel az átgondolatlan, kapkodó, koncepciótlan jogalkotással továbbra sem tudunk 
egyetérteni, és amiért a napirend elfogadásánál tartózkodtam, ez a javaslat, és ahogyan ez az 
utolsó pillanatban be lett nyújtva. Azt gondolom, ez a fajta jogalkotás, ahogy elnök úr is 
mondta, amit tavasszal vagy nyáron abbahagytunk, és most folytatjuk szinte ugyanott, ez sem 
a jogbiztonságnak, sem a környezetvédelmi ágazatnak, magának a környezetvédelemnek nem 
használ, ennek ellenére támogatjuk a javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Nagy Andor alelnök úr! 
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DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Azt szeretném 
megkérdezni – bár ez lehet, hogy költői kérdés –, hogy első helyen kijelölt bizottságként 
tárgyaljuk-e.  

 
ELNÖK: Nem, a gazdasági bizottság. 
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Ennek ellenére azt szeretném kérni a 

képviselőtársaimtól, bár a jelenlévő vidékfejlesztési tárca nem támogatja, hogy mi ezt 
engedjük át, mert én is azt érzem, hogy ez fontos ügy. Aztán, hogy ezt hogyan kell ezt a 
jövőben szabályozni, azt módosító indítványokkal menet közben bizonyára lehet majd 
alakítani. Nem véletlenül kerül ez be, én sem örülök neki, hogy ma reggel tudtuk meg, hogy a 
napirend kiegészül, de ennek van valami oka, amit most itt lehet, hogy nem ismertünk meg, 
de nem hiszem, hogy tegnap történt valami, ami miatt ezt ma be kellett nyújtani. Tehát van 
valami indok, ami miatt ezt tárgyaljuk, és még egyszer azt szeretném kérni 
képviselőtársaimtól, hogy nyugodt lelkiismerettel szavazzuk meg ezt a módosító indítványt, 
amit Rogán Antal és Aradszki András képviselőtársunk jelez, már csak azért is, mert egy 
olyan bizottsági tagunk terjeszti elő, aki itt ül közöttünk.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én is szeretnék hozzászólni, erre az időre átadom az 

elnöklést Nagy Andor alelnök úrnak.  
 

(Az ülés vezetését dr. Nagy Andor, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Az elnöklést átveszem, és megadom a szót Jávor Benedeknek. 
 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Bocsánat, még az eljárás során az én hibám, hogy nem 

tájékoztattam a bizottságot, hogy az első helyen kijelölt bizottság a gazdasági bizottság, amely 
csak 11 óra 30 perckor veszi napirendre, és akkor fog a tárgysorozatba-vételről dönteni, 
tekintve, hogy ezt ma délután a parlament tárgyalni akarja. Ezért nem nagyon volt más 
megoldás, mint hogy mi a tárgysorozatba-vétel előtt tárgyaljuk a törvényjavaslatot. Nyilván 
az álláspont, amit mi itt elfogadunk, attól függően lesz érvényesíthető jogilag, amennyiben a 
gazdasági bizottság tárgysorozatba veszi a javaslatot. Nekem a hajam mindig égnek áll ettől a 
jogalkotási módszertől, amit gyakorlunk, de a kezem kötve van, nem házszabályellenes, ami 
történt, kénytelen vagyok napirendre venni és letárgyalni ezt a napirendi pontot. Hogy mi 
indokolja ezt a sürgős beterjesztést, az engem is érdekelne, igazából valószínűleg csak a 
megszokás, így működtünk eddig, úgyhogy így fogunk eztán is.  

Ami magát a javaslatot érinti, tartalmilag nekem egy csomó kérdésem lenne, amit 
szívesen feltennék Rogán képviselő úrnak, de talán Aradszki képviselő úr is tud rá válaszolni. 
Tehát egyrészt úgy érzem, hogy amit itt mi megkaptunk ma délelőtt javaslatot, az sok 
tekintetben redundáns. Egyszerűen a létező szabályozásra erősít rá, újat nem hoz a történetbe. 
Mondjuk, a szmogriadótervvel kapcsolatos jogok eddig is az önkormányzati testületekhez 
voltak telepítve. Tehát arra lennék kíváncsi, hogy a létező szabályozáshoz képest mi az az új, 
amit behoz ez a javaslat a vonatkozó szabályozásba. Miért volt erre szükség, amikor úgy 
gondolom, ez több ponton egyszerűen megerősíti a létező szabályozást.  

Ugyanígy a környezetvédelem tekintetében az alapelv, hogy a törvényi szintnél 
enyhébb környezetvédelmi előírásokat egy önkormányzati rendelet nem állapíthat meg. Ez 
gyakorlatilag létező, így működik a rendszer, úgyhogy megint csak az a kérdés, hogy 
tulajdonképpen mi az újdonság, amit ehhez képest jelent ez a javaslat. 
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A második pontja az első paragrafusnak, ami a fás szárú növényekre vonatkozik, 
összességében vagy célkitűzésében ez a javaslat maximálisan támogatható, hiszen a fák 
védelmére vonatkozó kormányrendelettel kapcsolatosan két évtizede az az anomália, hogy 
nem lehet magántulajdont korlátozni önkormányzati rendelettel, mert a magántulajdonhoz 
való jog alkotmányos jog, és csak törvényi úton lehet korlátozni a magántulajdonhoz való 
jogot, a kormányrendelet erre nem alkalmas. Egyébként vannak önkormányzati rendeletek 
szerte az országban, amelyek korlátozzák a magánterületen álló fákkal kapcsolatos jogokat, de 
ha ezeket megtámadná valaki az Alkotmánybíróságon, akkor ezek jó eséllyel 
alkotmányellenesnek minősülnének.  

Ezt a dolgot mindenképpen rendezni kell, és törvényben biztosítani a jogot, hogy a 
magántulajdon korlátozása lehetővé váljon a zöldfelületek és a fák védelme érdekében. Ezt 
viszont nem egy háromsoros pont keretében kell szerintem megtenni. Évek óta javasoljuk egy 
átfogó zöldfelületi törvény elfogadását, amely egyrészt rendezi ezt a kérdést – tehát lehetővé 
teszi a magántulajdon korlátozását –, és általában a zöldfelületek védelmével kapcsolatosan 
egy sokkal erőteljesebb szabályozást hoz be, mint az eleve elég rossz 21/1970-es 
kormányrendelet, amit aztán az elmúlt években még tovább sikerült gyengíteni és rombolni. 
Tehát szükség lenne egy átfogó, új szabályozásra.  

Én ezt várnám a kormánytól, egyébként a Belügyminisztériummal ebben az ügyben 
tárgyaltunk is, hogy igény lenne, és hogy szeretnénk látni, hogy egy ilyen átfogó zöldfelületi 
törvény koncepcióját, tervezetét benyújtják a parlamentbe. Itt gondolom rendezendőnek ezt a 
kérdést, nem pedig egy ilyen vegyes felvágott törvényjavaslat, egyéni képviselői önálló 
indítványként benyújtott törvényjavaslat egyik alpontjaként három sorban rendezni ezt a 
kérdést. 

Úgyhogy éppen ezért, bár mondom, az iránnyal egyetértek, de azt gondolom, ezt nem 
így kell rendezni. Úgyhogy elég komoly bajban vagyok, mert azt gondolom, az általános 
vitára való alkalmasságát támogathatja a bizottság, a tartalmi elemei miatt olyasmit, ami miatt 
mindenképpen az útjába kellene állni, nem látok, de egyszerűen tele vagyok kérdésekkel a 
javaslattal kapcsolatban. Azt remélem, hogy ennek legalább egy részére választ tudok kapni.  

 
ELNÖK: Visszaadom az elnöklést Jávor Benedeknek. 
 

(Az ülés vezetését Jávor Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha más kérdés, észrevétel nincs, akkor megadom a szót 

az előterjesztő Aradszki képviselő úrnak, hogy reagáljon a felvetésekre.  
 

Reflexiók 

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP) előterjesztőként: Köszönöm az észrevételeket. A 
minisztérium álláspontjával kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy annak a (3) bekezdése 
próbálja rendezni azt a kérdést, hogy az adott zajhatás vagy adott más környezeti hatás, a 
légszennyezés túlnyúlik az adott önkormányzat illetékességi területén. E tekintetben 
tájékoztatási kötelezettsége van a rendelettervezet elkészítéséért felelős önkormányzatnak a 
másik érintett önkormányzat irányába, és nagyon fontos, hogy minden egyes rendelettervezet 
át kell hogy menjen egy szakmai kontrollon, az illetékes környezetvédelmi, igazgatási 
szervnek véleményeznie kell, és ezáltal tájékozódik is arról, hogy milyen tartalommal bír ez a 
rendelettervezet.  

Szili Katalin képviselő asszony kérdésére: pontosan erről van szó, hogy szerény 
ismereteim szerint vannak olyan területek, ahol szabályozhat szigorúbban, de így általános 
éllel nem mondta ki egyetlenegy jogszabály sem, hogy az önkormányzatnak legyen olyan 
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jogosultsága, hogy a központilag szabályozott környezetvédelmi határértékeknél szigorúbb, 
azaz alacsonyabb határértékeket – ez a helyes megközelítés – állapítson meg a helyi 
önkormányzat. Ennek lehetnek olyan indokai is, hogy adott környezetben – mondjuk egy 
kórház vagy pihenőpark környékén – indokolt lehet például a zaj szempontjából vagy 
valamilyen más emissziós érték szempontjából szigorúbb korlátokat is felállítani. 
E tekintetben az önkormányzatnak – azt kell mondanom – talán korábban is megadható joga 
lett volna, mert ő ismeri az adott helyi, lokális érdekeket és körülményeket. 

A fás szárú növények kapcsán annyit tudok mondani Szabó képviselő úrnak, hogy ez a 
2. § – és ezzel válaszolnék Jávor Benedek elnök úrnak is – nem beszél másról, mint a más 
törvény hatálya alá nem tartozó esetekről. Tehát pontosan itt is egy hiányt pótol ez a tervezet, 
mert ilyen jellegű szabályozásra – ahogyan elnök úr is mondta – törvényi szintű 
felhatalmazása nincs az önkormányzatoknak. Tehát azt gondolom, a javaslatnak ez is egy 
indokolt része.  

Mindenesetre, ha van valakinek más egyéb olyan javító vagy jobbító szándékú 
javaslata, természetesen a módosító indítványokkal lehet orvosolni a hibákat, amelyek esetleg 
vannak ebben a törvényjavaslatban, de azt gondolom, összhangban az elnök úr, illetve az 
alelnök úr véleményével, ez a javaslat fontos a környezetvédelmi hatáskörök kiterjesztése 
szempontjából, és így kérem, hogy általános vitára alkalmasnak találják.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a Vidékfejlesztési Minisztérium képviselőit, 

hogy kívánnak-e reagálni a képviselők részéről elhangzottakra.  
 
PARÁSZKA VIOLA osztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem kívánunk 

reagálni.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Ez esetben akkor szavazásra bocsátom a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló törvény, illetve a kereskedelemről szóló törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát. Aki az általános vitára való 
alkalmasságot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ki van ellene? 
(Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 1 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett a 
bizottság az általános vitára való alkalmasságot támogatta.  

A bizottságnak, amennyiben a gazdasági bizottság tárgysorozatba veszi, akkor előadót 
kell állítania. Azt gondolom, az előterjesztőt nem célszerű előadónak állítani a plenáris vitára. 
Ma, az esti órákban várható ennek a tárgyalása a plenáris ülésen. (Jegyzőkönyvön kívüli 
egyeztetés.) Nem kötelező a bizottságnak előadót állítani, tehát ha azt mondjuk, hogy az 
előterjesztő ott lesz, és ezzel mi megelégszünk, akkor eltekinthet a bizottság az előadó 
állításától. Ki kívánja ismertetni a kisebbségi véleményt? (Nincs jelzés.) Rendben, akkor 
kisebbségi előadót sem állítunk. 

Megköszönöm a minisztérium képviselőinek a segítséget.  

A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló T/7675. számú törvényjavaslat (A bizottság feladatkörébe 
tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Továbblépünk, a 2. napirendi pontunk a településfejlesztéssel, a településrendezéssel 
és az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz 
beérkezett módosító indítványok megtárgyalása. A Belügyminisztérium részéről tisztelettel 
köszöntöm Szaló Péter államtitkár urat, akit majd megkérdezek, hogy kormány- vagy 
minisztériumi álláspontot fog-e ismertetni. Annyit tájékoztatásul el kell mondanom a 
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bizottság számára, hogy az önkormányzati bizottság a mai ülésén előreláthatólag egy igen 
terjedelmes, átfogó módosító indítványt be fog nyújtani ehhez a törvényhez, tehát majd még 
tárgyaljuk vélhetőleg. Ezt jelen pillanatban nem ismerjük, előreláthatólag ez a jövő ülésünkön 
megtörténni.  

Áttérnénk a módosító indítványok tárgyalására. Elöljáróban kérdezem Szaló 
államtitkár urat, hogy kíván-e általánosságban a bizottságnak valamilyen információt átadni.  

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy bemutassam Szabó Zsuzsa osztályvezető asszonyt, 
aki segítségemre lesz, illetve Hajnóczi Péter főosztályvezető urat. Tájékoztatom a tisztelt 
bizottságot, hogy előterjesztésünket az indítványokról az államtitkári értekezlet megtárgyalta, 
tehát a vélemény kormányálláspontnak minősül.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát kormányálláspontot fogunk hallani. Sorban 

megyünk az egyes ajánlási pontokon.  
Az 5. ponton Jávor Benedek és mások módosító indítványáról kérdezem a kormány 

álláspontját.  
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot.  
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottságból ki támogatja? (Szavazás.) Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 12. ajánlási ponton Pál Tibor és Varga Zoltán képviselők módosító indítványáról 

kérdezem a kormány álláspontját.  
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot.  
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottságból ki támogatja? (Szavazás.) Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 13. ajánlási ponton ugyancsak Pál Tibor és Varga Zoltán indítványáról kérdezem a 

kormány álláspontját.  
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot.  
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottságból ki támogatja? (Szavazás.) Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 14. ajánlási ponton Jávor Benedek és mások, illetve azonos tartalommal Pál Tibor 

és Varga Zoltán által benyújtott módosító javaslatról kérdezem a kormány álláspontját.  
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot.  
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottságból ki támogatja? (Szavazás.) Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 19. ajánlási ponton ugyancsak Jávor Benedek és mások módosító indítványáról 

kérdezem a kormány álláspontját.  
 



- 12 - 

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 
javaslatot.  

 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottságból ki támogatja? (Szavazás.) Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 20. ajánlási ponton Jávor Benedek és mások módosító indítványáról kérdezem a 

kormány álláspontját.  
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot.  
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottságból ki támogatja? (Szavazás.) Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 21. ajánlási ponton – összefüggésben a 23. ajánlási ponttal – Jávor Benedek és 

mások javaslatáról kérdezem a kormány álláspontját.  
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot.  
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottságból ki támogatja? (Szavazás.) Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 24. ajánlási ponton – összefüggésben a 25. ajánlási ponttal – Jávor Benedek és 

mások módosító indítványáról kérdezem a kormány álláspontját.  
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot.  
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? 

(Szavazás.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság 
egyharmada sem támogatta. 

A 26. ajánlási ponton továbbra is Jávor Benedek és mások módosító indítványáról 
kérdezem a kormány álláspontját.  

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot.  
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottságból ki támogatja? (Szavazás.) Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 27. ajánlási ponton a változatosság kedvéért György István képviselő úr módosító 

javaslatáról kérdezem a kormány álláspontját.  
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot.  
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottságból ki támogatja? (Szavazás.) Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 28. ajánlási ponton Jávor Benedek és mások módosító indítványáról kérdezem a 

kormány álláspontját.  
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DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 
javaslatot.  

 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottságból ki támogatja? (Szavazás.) Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 34. ajánlási ponton Jávor Benedek és mások módosító indítványáról kérdezem a 

kormány álláspontját.  
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot.  
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottságból ki támogatja? (Szavazás.) Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 37. ajánlási ponton Jávor Benedek és mások módosító javaslatáról kérdezem a 

kormány álláspontját.  
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot.  
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottságból ki támogatja? (Szavazás.) Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 38. ajánlási ponton Jávor Benedek és mások módosító indítványáról kérdezem a 

kormány álláspontját.  
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot.  
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottságból ki támogatja? (Szavazás.) Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 39. ajánlási ponton Schmidt Csaba képviselő úr módosító indítványáról kérdezem a 

kormány álláspontját.  
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot. (Dr. Nagy Andor: Kérhetek egy indoklást, hogy miért nem támogatják?) 
 
ELNÖK: Alelnök úr indoklást kér.  
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Igen. A javaslat 

szerint a településképi eljárásra, amit jelentés formájában az ügyfél kezdeményezhet, a 
jelenlegi törvényjavaslat 8 napot ad a polgármesternek. Az előterjesztő pedig ezt 15 napra 
szeretné meghosszabbítani. Például a törvényjavaslatnak egy nagyon fontos eleme volt, hogy 
az eljárási időket csökkentsük a hatóságoknál, ezért a megelőző eljárásban indokolatlannak 
tartjuk, hogy elhúzzuk a határidőket. Amennyiben ehhez önkormányzati érdek fűződik, úgy 
gondoljuk, ezt a véleményt 8 napon belül tudják produkálni az érintettek. Ez nem kötelező 
eljárás, tehát nem kötelező ennek eleget tenni, csak amennyiben érintettnek érzi magát az 
önkormányzat.  

 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm szépen. Azt szeretném kérni 

képviselőtársaimtól, hogy mivel nincs jelen Schmidt Csaba, de mivel a kabinetnek, a 
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bizottságnak a tagja, e vélemény ellenére támogassuk a módosító indítványt, és majd a 
végszavazásnál a többség másképp dönthet.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát akkor erről a javaslatról kell a bizottságnak 

döntenie. A kormány nem támogatja, a bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Ki 
nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság támogatta ezt a módosító 
indítványt.  

A 41. ajánlási pontban Jávor Benedek és mások módosító indítványáról kérdezem a 
kormány álláspontját.  

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot.  
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottságból ki támogatja? (Szavazás.) Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 44. ajánlási pontban Jávor Benedek és mások módosító indítványáról kérdezem a 

kormány álláspontját.  
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot.  
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottságból ki támogatja? (Szavazás.) Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 45. ajánlási pontban Jávor Benedek és mások módosító javaslatáról kérdezem a 

kormány álláspontját.  
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot.  
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottságból ki támogatja? (Szavazás.) Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 48. ajánlási pontban Jávor Benedek és mások módosító indítványáról kérdezem a 

kormány álláspontját.  
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot.  
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottságból ki támogatja? (Szavazás.) Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 49. ajánlási ponton Dióssi Csaba, valamint Aradszki András képviselők azonos 

tartalommal a törvényjavaslat 60. §-ának kiegészítését javasolják. Kérdezem a kormány 
álláspontját.  

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! 

Itt szeretnénk megvizsgálni ennek a tartalmát, alapvetően úgy gondoljuk, hogy átdolgozást 
igényel, de ebben még nem született végleges álláspont.  

 
ELNÖK: Tehát ezen ajánlási pont tekintetében a minisztériumnak, illetve a 

kormánynak nincs kialakult álláspontja. A bizottság tagjait kérdezem, hogy nekik van-e 
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kialakult álláspontjuk. Ki támogatja? (Szavazás.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság támogatja a javaslatot.  

Utolsóként – meglepetésre – az 52. ajánlási ponton, összefüggésben az 53. ajánlási 
ponttal Jávor Benedek és mások módosító indítványáról kérdezem a kormány álláspontját.  

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot.  
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottságból ki támogatja? (Szavazás.) Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatta. 
Ennek a szavazásnak a végére értünk, megköszönöm Szaló államtitkár úrnak és 

munkatársainak a jelenlétet és a bizottság munkájának a segítését.  

A privatizációs szerződések környezetvédelmi és természetvédelmi előírásainak a 
kormány általi felülvizsgálatáról szóló 55/2011. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról 
szóló H/8100. számú határozati javaslat (Általános vita) 

Továbblépünk a 3. napirendi pontunkra, a privatizációs szerződések környezetvédelmi 
és természetvédelmi előírásainak a kormány általi felülvizsgálatáról szóló országgyűlési 
határozat módosításáról szóló H/8100. számon megismerhető határozati javaslat általános 
vitája következik. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről Székács Péter helyettes 
államtitkár úr és Kormos Szilvia főosztályvezető asszony segíti a bizottság munkáját, 
köszöntöm őket.  

Arra kérem helyettes államtitkár urat, hogy határozati javaslat módosítására vonatkozó 
javaslatot mutassa be.  

Dr. Székács Péter helyettes államtitkár (NFM) szóbeli kiegészítése 

DR. SZÉKÁCS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. A kérésünk bizonyos értelemben egyszerű, a feladat nagyságára 
való tekintettel szeretnénk egy határidő-módosítást kérni, az eredetileg megállapított június 
15-e helyett december 31-ei határidőt. A munka nagyobb és bonyolultabb, mint ahogy azt 
eredetileg gondoltuk. A vizsgálat kiterjed az önkormányzatokra, és jelenleg is folyamatosan 
kapunk még az önkormányzatoktól is anyagot. Tehát ahhoz, hogy a munkát el tudjuk végezni, 
és az Országgyűlés számára jelentésben tudjunk beszámolni, kérjük a december 31-éig 
történő határidő-módosítást.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt képviselőket, kívánnak-e 

hozzászólni. (Jelzésre.) Igen, elsőként Szili Katalin képviselő asszony.  

Hozzászólások 

DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! Visszaemlékszem arra, amikor ennek a határozati 
javaslatnak a vitája zajlott itt, az ülésteremben, és akkor, azt hiszem, beszéltünk arról is, ami 
ennek a határidőnek a teljesítését jelenti, hiszen most egy lejárt határidőt módosítunk és 
prolongálunk, ami – azt kell mondjam önöknek – tulajdonképpen számunkra irreleváns, a 
kérdés az, hogy meglegyen. A kérdés az, hogy ez december 31-éig teljesíthető lesz-e, mert 
nyilvánvaló, hogy akkor praktikus most már egy olyan határidőt kitűzni, ami biztosan 
teljesíthető. Az első kérdésem alapvetően erre vonatkozik.  

A másik, hogy azóta, amióta tárgyaltuk ezt az alaphatározatot, annak vitájánál is 
elmondtam – és engedjék meg, képviselőtársaim, hogy itt megismételjem, főleg azért is, mert 
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azóta azért egy munkahelyvédelmi akciótervet is ismerünk, ami szerintem számunkra nagyon 
fontos, és nem hiszem, hogy ez pártpolitikai megosztottságot jelent, mindannyiunknak fontos, 
hogy valóban minél több munkahely legyen Magyarországon, éppen ezért az alaphatározat 
vitájában javasoltam –, hogy ne csak környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból, 
hanem valamennyi privatizációs szerződés teljesítésének a felülvizsgálatát szükség lenne 
végrehajtani. Azért, hogy a privatizőrök valóban annyi munkahelyet teremtettek-e, annyi főt 
foglalkoztatnak-e, piacot akartak-e csak teremteni, vagy pedig valóságos versenyt kialakítani 
Magyarországon, valóban megtartották-e az üzemeiket. Nyilvánvaló, hogy ebben a 
kérdéskörben egy elem a környezetvédelmi teljesítés vizsgálata.  

Még egyszer kérem képviselőtársaimat, bár azóta már egy erre vonatkozó határozati 
javaslatot is benyújtottam a parlamentnek, ahol kormányzópárti képviselőtársaim 
tartózkodtak, még egyszer azt gondolom, hogy a jó gazda gondosságával szükségünk lenne 
arra, hogy ezt a kört kitágítsuk. Azzal együtt, hogy ne csak a környezeti, hanem valamennyi 
olyan feltételrendszert és szempontot tekintsünk át, ami ezeknek a privatizációs szerződések 
teljesítésének a vizsgálatát jelenti.  

Köszönöm a türelmüket, hogy ezt a megjegyzésemet meghallgatták, és a kérdésem – 
még egyszer – arra vonatkozik, hogy valóban december 31-ére teljesíthető-e, mivel ma 
szeptember 10-ét írunk.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kepli képviselő úr! 
 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Annak idején mi is, a Jobbik frakció is 

támogatta magát az eredeti javaslatot, hiszen mi is azt mondjuk, hogy érdekünk fűződik – az 
állampolgároknak és az országnak is – ahhoz, hogy megismerjük, teljesültek-e a privatizációs 
szerződéseknek ezen előírásai. Az egy meglehetősen szokatlan megoldás szerintem, hogy már 
lejárt határidő módosítására érkezik be javaslat az Országgyűlés elé, de mi már sok mindenen 
nem lepődünk meg igazából.  

Arra szeretnénk valamiféle biztosítékot látni, hogy valóban folyik ez ügyben érdemi 
munka, és nem csak a határidő kitolásáról van szó vagy az ügy elmaszatolásáról. 
Mindenképpen jó lenne, ha erre az újonnan megkért határidőre már tényleg valamiféle 
eredményt tudna felmutatni a kormány vagy a tárca, és valóban, ahogy Szili Katalin is 
mondta, már elég közel van ez a kitolt határidő is. 

Még annyit szeretnék kérdezni, hogy mi indokolta az első pont a) alpontjában a 
határidő teljes kivételét a szövegből. Tehát itt volt egy 2012. május 31-ei határidő, és most 
már csak határidő nélkül szerepel a szövegben, hogy az Állami Számvevőszéket tájékoztatva 
vizsgálja meg – majd valamikor.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Nagy Andor alelnök úr! 
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Az egyik előterjesztője 

voltam az eredeti határozati javaslatnak, és én nem látok abban olyan nagy problémát, hogy 
határidőt kell módosítani. Amikor ezt a javaslatot megfogalmaztuk, nem tudtuk azt, hogy ez 
mekkora munkával jár. Kiderült, hogy ebben az országban – főleg az önkormányzati 
szektorban, ahogy most itt olvasom az indoklásból – egy csomó adat hiányzik, nincsenek 
nyilvántartások, és nagyon nehéz adatokat egyáltalán beszerezni.  

Tehát szeretném megnyugtatni Szili Katalint, hogy valószínűleg azért tesz a tárca egy 
újabb határidő-javaslatot, mert azt tartani tudja. Abból indulok ki, hogy erre a határidőre 
megszületik az az eredmény, ami miatt ezt az indítványt a képviselőtársaimmal tettük. 
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Egyébként egyetértenék azzal, amit Szili Katalin javasol, de az nem tárgya ennek a 
határozati javaslatnak. Azt szerintem külön tárgyaljuk, és az szerintem egyébként egy 
hihetetlenül nagy munka, de szüksége van a múlt feldolgozása miatt is szerintem ennek az 
országnak arra, hogy nézzük szembe azzal, hogy a privatizáció mit is jelentett, bárhova 
tartozástól meg kormányoktól függetlenül. De az – még egyszer hangsúlyozom – nem ennek 
az előterjesztésnek a része. Azt hiszem, nem is számon kérte képviselőtársunk a tárca 
képviselőin, hanem javasolta, hogy egy külön alkalommal beszéljük meg.  

Úgyhogy azt kérem a képviselőtársaimtól, hogy ezt a határidő-módosítást támogassuk, 
köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Szili Katalin képviselő asszony! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen, csak alelnök úrnak két 

megjegyzés. Az egyik, hogy abszolút nyugodt vagyok e tekintetben, tehát azt gondolom, hogy 
a kérdésem teljesen jóindulatú volt a tárca felé, hogy tényleg tartani tudja-e, ebben csak az 
aggódásomat szerettem volna kifejezni, hogy ne kelljen mondjuk jövő februárban ugyanitt 
ugyanezzel foglalkozni. Nyilvánvalóan érdemes lenne esetleg államtitkár úrtól megkérdezni 
azt is, hogy hány szerződés van a látókörükben, és mennyit tudtak eddig felülvizsgálni. 
Szerintem ez jó lehetőséget ad arra, hogy körülbelül lássuk, milyen arányban történt már meg.  

A másik dologgal kapcsolatban pedig illő tisztelettel mondom, hogy valóban csak 
megjegyzés volt a részemről. Én nem a bizottságnak, hanem a jegyzőkönyv számára 
mondtam el újra, hiszen – hangsúlyozom még egyszer – beterjesztettem erre vonatkozóan egy 
határozati javaslatot. Úgy gondolom, minden elmulasztott két hónap annak a lehetőségét és 
reményét veszíti el, hogy ez valóban megtörténjen. Tehát nem először tettem erőfeszítést arra, 
hogy a teljesítés felülvizsgálata megtörténjen. Még egyszer hangsúlyozom, hogy nem a 
szerződéseket, hanem a szerződések teljesítését gondolom, hogy szükség lenne – saját 
magunk megnyugtatása miatt – megvizsgálni.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szabó Imre alelnök úr! 
 
SZABÓ IMRE (MSZP): Szeretném megkérdezni, hogy a tárcának milyen eszközei 

vannak arra, hogy az önkormányzatok együttműködő-képességét növelje. Lát-e garanciát arra, 
helyettes államtitkár úr, hogy azokat az együttműködéseket, amelyek feltételezik azt, hogy 
erről teljes kép alakuljon ki, és valódi elemzés történjen meg, azt birtokolják-e, magyarul 
tudnak-e ebben hatékonyan eljárni?  

 
ELNÖK: Köszönöm. Ha más észrevétel nincs, akkor helyettes államtitkár úrnak 

megadom a szót, hogy válaszoljon a kérdésekre.  

Válaszadás 

DR. SZÉKÁCS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Az első kérdés, hogy tartható-e a határidő. Bízunk benne, hogy tudjuk 
tartani, nyilván szeretnénk elkerülni azt az esetet, amit képviselő asszony is mondott, hogy 
esetleg majd ide kell jönni még egyszer, és határidő-módosítást kell kérni még egyszer, mert 
ezt másodszor már jóval nehezebb megtenni, mint első alkalommal. Tehát igyekszünk tartani, 
és bízunk benne, hogy tudjuk is tartani.  

A második megjegyzéssel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a szerződések 
vizsgálata mögött tényleges munka áll, és minden erőnkkel azon vagyunk, hogy értelmes, 
levonható következtetésekkel jöjjünk az Országgyűlés elé. Hiszen azt az Országgyűlés meg 
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fogja vitatni, az Országgyűlés nyilvánossága előtt fog ennek a vitája zajlani, tehát a saját 
szűken és tágan vett érdekünk az, hogy egy lehetőleg jól előkészített, tartalmas, érdemi 
konzekvenciák levonására alkalmas jelentéstervezetet, jelentést nyújtsunk be az Országgyűlés 
részére.  

A harmadik, a darabszámokkal kapcsolatban: több mint száz szerződés került 
érdemben felülvizsgálatra, ezek nagyon nagy volumenű, nagyon nagy tartalmú, terjedelmében 
is nagy szerződések, és az önkormányzatok részéről – ahogy azt az elején mondtam – jelenleg 
is folyamatban van az adatszolgáltatás. Nyilván minisztériumként közvetlenül nem tudunk az 
önkormányzatokra hatni, de a Belügyminisztérium ebben segítségünkre van, és az 
önkormányzatok is kooperatívak. Tehát általában azt nem lehet mondani, hogy nem 
együttműködők, csupán nyilván nekik is nehéz visszakeresni a saját szerződéseiket.  

Ennyiben foglalnám össze a válaszomat, köszönöm szépen.  

További hozzászólások, reflexiók 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kepli képviselő úr! 
 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen a választ államtitkár úrnak, és ha még a 

másik kérdésemre valamiféle megnyugtató választ tudna adni, hogy az 1. pont a) alpontjából 
miért maradt ki teljes egészében a határidő, akkor akár még támogatni is tudjuk a javaslatot. 
Ettől teszem függővé.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Helyettes államtitkár úr!  
 
DR. SZÉKÁCS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Egy 

másodpercet kérek, rögtön átgondoljuk a választ.  
 
ELNÖK: Köszönjük, megvárjuk.  
 
DR. SZÉKÁCS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Úgy 

gondoljuk, egyszerű szerkesztési kérdés, alapvetően nem látunk semmiféle ellentmondást a 
korábbi határozathoz képest.  

 
ELNÖK: Szili Katalin! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen a türelmét, elnök úr, és helyettes 

államtitkár úrét is. Egy kérdésem lenne csak, hogy amennyiben módosító indítványt nyújtok 
be, hogy 2013. június 30-áig legyen ez a határidő meghosszabbítva, tudná-e a tárca támogatni.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Helyettes államtitkár úr! 
 
DR. SZÉKÁCS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Erre most nincs felhatalmazásom, hogy bármit is mondjak a kormány 
vagy a saját tárcám nevében.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Jó, ha más kérdés, észrevétel nincs, akkor ezeknek az információknak a 
birtokában kell hogy döntsünk. A bizottság tagjai közül ki támogatja a H/8100. számú 
országgyűlési határozati javaslat módosításáról szóló javaslat általános vitára való 
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alkalmasságát? (Szavazás.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
2 tartózkodás mellett a bizottság támogatja a határozati javaslat módosítását.  

Köszönöm helyettes államtitkár úrnak az együttműködést.  

Egyebek  

Végezetül az egyebek napirendi pont alatt tájékoztatom a bizottságot, hogy a 
következő ülésünket holnap, kedden, 10 óra 15 perctől az Országgyűlés főemelet 64. számú 
termében tartjuk. Azért van 10 óra 15 perctől, hogy a szavazásokat követően kerül sor az 
ülésre. Fülöp Sándor, az általános biztos lemondott helyettesének meghallgatására kerül sor.  

Szeptember 12-én, szerdán akkor van szükség ülésre, ha a költségvetési törvényhez a 
bizottság feladatkörét érintő kapcsolódó módosító indítvány érkezik. Ezeket holnap délután 4-
ig lehet benyújtani, tehát ha ilyen érkezik, akkor ezeket meg kell tárgyalnunk még ezen a 
héten. Erre szerda délelőtt, igény szerint 9 óra után tartunk fent egy idősávot.  

Végezetül a 2012. őszi munkatervet szétküldtük e-mailben, erre eddig írásban reakciót 
vagy kiegészítési javaslatot nem kaptunk. Mi ki fogjuk egészíteni az azóta a jogalkotási tervbe 
bekerült vagy az Országgyűlésbe beterjesztett javaslatokkal, amennyiben más módosítás nem 
érkezik, akkor ezekkel a módosításokkal fogjuk a bizottság elé terjeszteni.  

Alelnök úrnak van még kérdése.  
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Elolvastam ezt a tervezetet, és a III. ponttal 

kapcsolatban lenne kérdésem. Az van ideírva, hogy a bizottság kezdeményezései, 1. pont: 
stratégiai munka az alábbi területeken, energetika, intézményrendszer. Ez azt jelenti, hogy a 
bizottság kidolgoz egy, a kormány melletti alternatív stratégiát? Ez hogyan fog történni, ki 
csinálja ezt? Hogyan gondoltad ezt, mert nem értem pontosan.  

 
ELNÖK: Ez egy ambiciózus terv lenne, ha a bizottság kidolgozna önálló javaslatokat. 

Mindenképpen a jogalkotási tervtől és az országgyűlési menetrendtől függetlenül 
kezdeményezően szeretnénk fellépni az energetika és az intézményrendszer területén, 
egyébként már a korábbi munkatervekben is szerepeltek ezek a területek. Várhatók a Paksi 
Atomerőmű élettartam-hosszabbításával, bővítésével kapcsolatos döntések, azt gondolom, 
ebben a bizottságnak proaktívan tájékozódnia kell, megismerni a rendelkezésre álló 
javaslatokat akár a kormányzat részéről, akár máshonnan, tehát ez ilyen jellegű munkát takar. 
Nyilvánvalóan a bizottság nincs abban a helyzetben, hogy részletes önálló javaslatokat 
dolgozzon ki.  

 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Azt szeretném jelezni, hogy ne várd el tőlünk, 

kormánypárti képviselőktől, hogy mondjuk egy Paksi Atomerőmű ellen szóló stratégiát 
bizottságiként támogassunk. Ezt előzetesen jelzem, még ha van is köztünk valaki, aki 
meginogna, de nem tudjuk megtenni, tehát ha az LMP-nek az a célja, hogy ezt bizottsági 
köntösbe öltöztetve próbálja megoldani, azt előre jelzem, hogy ez egy illúzió lesz, ez nem fog 
menni, meg nem is látom itt azt a szakmai kapacitást, aki ezt megcsinálja. Tehát ezt egy 
elhibázott javaslatnak vélem.  

 
ELNÖK: Én tájékozódásra gondolok, tehát nekem sincsenek illúzióim, hogy mi az, 

amit a bizottsággal el lehet fogadtatni, és mi az, amit nem. Azt hiszem, ennyi tapasztalatom 
már van ezen a területen, hogy nincsenek ilyen illúzióim. Viszont azt gondolom, hogy a Paksi 
Atomerőmű élettartam-hosszabbítására, bővítésére vonatkozó tervek megismerése, ebben a 
tájékozódás a bizottság feladata. Nyilván vagy valószínűleg véleménykülönbség lesz köztünk 
ennek a megítélésében, ezzel számolok is, erre készülök. Nem fogok olyan bizottsági 
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javaslatot előterjeszteni, amely a Paksi Atomerőmű bezárását célozza azzal, hogy a bizottság 
ezt támogassa.  

Köszönöm, akkor, ha van kiegészítés esetleg a munkatervhez, azt kérem, hogy a jövő 
heti ülésig, a hét végéig küldjétek el a titkárságra.  

Megköszönöm az együttműködést, szép napot kívánok mindenkinek.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 58 perc)  

 

Jávor Benedek  
a bizottság elnöke 

 

Dr. Nagy Andor 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin 


