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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 41 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

JÁVOR BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Fenntartható fejlődés bizottságának valamennyi tagját és 
megjelent kedves vendégeinket! Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, tehát a 
munkát el tudjuk kezdeni.  

Elsőként a napirendről kell határoznunk. Ezúton jelzem, hogy az írásban kiküldött 
napirendi javaslathoz képest változtatásra vonatkozó javaslatok érkeztek. Egyrészt egy 
felkérést kapott a bizottság a településfejlesztéssel kapcsolatos törvényjavaslathoz egy 
bizottsági módosító indítvány benyújtásáról. A 2. napirendi pont 2/a. alpontjaként ennek a 
bizottsági módosító indítványnak a megtárgyalását, illetve az erről való szavazást fel kellene 
venni a napirendre. Én is most kaptam meg ennek a bizottsági módosító indítványnak a 
javasolt szövegét, most a kollégák fénymásolják, és rövidesen mindenki kézbe kapja a 
szöveget, de röviden majd szóban is ismertetem, hogy ez miről szól. Én se örülök, hogy ilyen 
formában kerül ez elénk, de ez a helyzet. A másik módosulás pedig az, hogy a 3. napirendi 
ponthoz, a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényhez, illetve a 
kereskedelmi törvényhez nem érkezett be módosító indítvány, csak a kereskedelmi törvény 
részéhez, tehát minket nem érintő módosító indítvány érkezett, ennélfogva ezt a napirendi 
pontot törölni javaslom az ülés napirendjéről. 

Kérdezem, hogy ezzel a két módosítással a napirendi javaslatot a bizottság támogatja-
e. (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Nincs jelentkező.) A bizottság 
egyhangúlag elfogadta, tehát akkor ilyen módosításokkal tudjuk megkezdeni a munkát. 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/7655. szám) 

Vita és szavazás 

Az 1. napirendi pont a költségvetési törvényhez érkezett kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása. Ezzel kapcsolatban tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy egy kicsit 
túlbuzgóak voltunk, és írásban kiküldtünk olyan ajánlási pontokat is szavazásra, amelyekről 
már szavaztunk nyár elején, tehát ezeknek a szavazására nincsen szükség. Ezek a 152/1., 
159/1., 162/1. és 169/1. ajánlási pontok, amelyekről tehát nem kell szavaznunk, mert ezekről 
már az Országgyűlés is szavazott, csak egy kicsit túl alaposan próbáltuk napirendre venni a 
költségvetési törvény kapcsolódó módosító indítványait. Három ajánlási pontról fogunk 
szavazni, összefüggésben más ajánlási pontokkal: a 19/15., a 19/19. és a 27/1. ajánlási 
pontokról kell ma a bizottságnak szavaznia. Közben mindenki megkapta a településfejlesztési 
törvényhez érkezett javaslat szövegét is, amelyben két, Babák Mihály által benyújtott 
képviselői indítvány, illetve egy általam benyújtott indítvány szerepel.  

Ezek után vágjunk bele az 1. napirendi pont részletes tárgyalásába! Tisztelettel 
köszöntöm Kőrösmezei Csaba főosztályvezető urat és kollégáit az NGM-től! Kérdezem, hogy 
minisztériumi vagy kormányálláspontot tudnak ismertetni. 

 
KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tárcaálláspontot. 
 
ELNÖK: Tárcaálláspontot fogunk hallani Kőrösmezei főosztályvezető úrtól. Akkor el 

is kezdjük az ajánlási pontok tárgyalását.  
A 19/15. ajánlási pontban Babák Mihály képviselő úr módosító indítványa szerepel, 

összefüggésben a 19/16., 19/17., 19/18. ajánlási pontokkal. Kérdezem a tárca álláspontját. 
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KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez egy XII., 

vidékfejlesztési minisztériumi fejezeten belüli átcsoportosítás, tehát egy jellegzetes 
úgynevezett második körös módosító. A benne foglalt elemeket indokoltnak tartjuk, 
összességében támogatjuk. 

 
ELNÖK: Itt a Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatására csoportosít át forrásokat 

agrárkutatás és egyéb feladatokra a hulladékgazdálkodási feladatok ellátásának terhére, tehát 
ez a másik lába a javaslatnak. A tárca támogatja. A bizottságból ki az, aki támogatja? (Nincs 
jelentkező.) Aki nem támogatja? (Szavazás.) Aki tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem 
támogatja.  

A 19/19. ajánlási pontban ugyancsak Babák Mihály képviselő úr módosító indítványa 
szerepel, összefüggésben a 23/1. ajánlási ponttal. Ez ugyancsak egy, a Belügyminisztériumon 
belüli áthelyezést tartalmaz, a vízügytől vesz el forrásokat, és áthelyez a Belügyminisztérium 
igazgatásának sorába plusz támogatási összegeket. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ezt is támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Aki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatja a 
javaslatot. 

A 27/1. ajánlási pontban – a 27/2. ajánlási ponttal összefüggésben – Jávor Benedek 
módosító indítványa szerepel, amely a klíma-energia program támogatását kvótabevételek 
terhére javasolja. A tárca álláspontja? 

 
KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ezt sajnos sem formai, 

sem tartalmi okból nem tudjuk támogatni. Itt az államháztartási törvény szerint csak fejezeten 
belüli, a főszámot nem érintő módosítót lehet elfogadni, márpedig ez érintené a fejezeti 
főszámot. Másik kifogásunk a javaslat ilyen formában való megtétele ellen, hogy a 
kvótabevételeknek csak az 50 százalékát kell ilyen megújuló célokra fordítani, ez pedig az 
egészre tesz javaslatot, tehát a dolog alaprendeltetése miatt sem tudjuk sajnos támogatni.  

 
ELNÖK: Az 50 százalékát kell, de többet is lehet erre a célra fordítani természetesen. 

A tárca nem támogatja a módosító indítványt. A bizottságot kérdezem, hogy ki az, aki 
támogatja. (Szavazás.) Aki nem támogatja? (Szavazás.) Aki tartózkodik? (Szavazás.) 
Egyharmad sem támogatja. Ezzel ennek a napirendi pontnak a végére értünk. Köszönöm 
főosztályvezető úrnak és kollégáinak az együttműködést és a segítséget.  

A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7675. szám) 

Vita és szavazás 

Rátérünk a 2. napirendi pontunkra, a településfejlesztési törvényhez beérkezett 
kapcsolódó módosító indítványok megtárgyalására, ahol Szaló Péter helyettes államtitkár úr 
lesz a bizottság segítségére. Tisztelettel köszöntöm államtitkár urat! Kérdezem, hogy a 
kapcsolódó módosító indítványokkal kapcsolatban tárca- vagy kormányálláspontot tud a 
helyettes államtitkár úr ismertetni. 

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Kormányálláspontot. 
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ELNÖK: Kezdjük is el akkor az egyes ajánlási pontokról a szavazást! A 2. ajánlási 

pontban Jávor Benedek módosító indítványa szerepel. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Nem támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: A bizottságból ki az, aki támogatja? (5) Aki nem támogatja? (12) Aki 

tartózkodik? (Nincs jelentkező.) Egyharmad sem támogatja a javaslatot. 
A 10. ajánlási pontban Hegedűs Lorántné módosító indítványa szerepel. Kérdezem a 

kormány álláspontját. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottságból ki az, aki támogatja? (5) Aki nem támogatja? (12) Aki 

tartózkodik? (Nincs jelentkező.) Egyharmad sem támogatja. 
A 11. ajánlási pontban ugyancsak Hegedűs Lorántné módosító indítványa szerepel. A 

kormány álláspontja? 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány ezt sem támogatja. A bizottságból ki az, aki támogatja? (5) Aki 

nem támogatja? (12) Aki tartózkodik? (Nincs jelentkező.) Egyharmad sem támogatja.  
Államtitkár urat szeretném kérni, hogy még egy picit segítse a bizottság munkáját. Azt 

a kérést, javaslatot kaptuk alelnök úrtól, hogy a bizottság nyújtson be egy bizottsági módosító 
indítványt a településfejlesztéssel összefüggő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslathoz, amely az összeférhetetlenségi szabályokat pontosítja. Ezt mindenki 
megkapta írásban. Eszerint „Nem lehet az országos kamara tisztségviselője, bizottságának 
elnöke, szakmai tagozatának, szakmai kollégiumának vezetője, továbbá területi kamara 
tisztségviselője, bizottságának elnöke az, aki az építésügy irányításáért felelős központi 
közigazgatási szerv kormánytisztviselője, vagy a kamara illetékességi területén építésügyi, 
építésfelügyeleti hatósági vagy főépítészi feladatot ellátó köztisztviselő, kormánytisztviselő.” 
A kamarai tisztségviselők köréből zárja ki a közigazgatásban a területen vezető funkciót 
betöltő köztisztviselőket, kormánytisztviselőket. Erről nyilván nincsen kormányálláspont, de 
kérem az államtitkár urat, hogy a minisztérium képviseletében fejtse ki a javaslatról a 
véleményét a bizottság számára. 

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

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Hasonló javaslat megfogalmazódott, de ez kezelhetőbb 
számunkra. Tárcaálláspontot tudok csak képviselni természetesen. Általában az 
összeférhetetlenségi szabályok szigorításának vagyunk hívei, és ez jelentősen szigorítja, 
ugyanakkor azt látom, hogy bizonyos, jelenleg is pozíciót betöltő személyeknek le kell 
mondaniuk; például, ha jól tudom, a Pest Megyei Építész Kamara elnöke a váci főépítész, és 
több szakmai bizottságban kapnak szerepet közigazgatásban dolgozók. Alapvetően én 
támogatom a javaslatot, mert úgy gondolom, hogy a kamarának sajátos önigazgatási feladatai 
vannak, amik között néha jó az átjárás az információ megszerzése miatt, de tisztelem a 
kamara önállóságát, tehát ezt én a magam részéről támogatom. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Turi-Kovács alelnök úr! 
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DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Egy képviselői kezdeményezésként – nem az 

én képviselői kezdeményezésem, de akár lehetett volna az is – került ide hozzám ez a javaslat. 
Úgy gondolom, hogy általában az átalakuló kamarai törvények esetében, így majd az 
Agrárkamaránál is szigorú összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni. Ennek hiányában 
ugyanis – miután úgy tűnik, hogy a kamarák tevékenységi köre is lényegesen bővülni fog –
 bizonyos területeken akár hatósági jellegű eljárásokat is teljesítenek, például az Agrárkamara 
esetében. Ebben az esetben úgy gondolom, hogy itt az összeférhetetlenség mindenképpen 
indokolt; indokolt azért is az én meggyőződésem szerint, mert a kamarának többszintű, 
bizonyos tekintetekben érdekvédelmi feladatokat is el kell látnia, amelyek a hivatali 
tevékenységekkel, a hivatali kötelezettségekkel, a hivatali esküvel összeférhetetlenek. Én úgy 
gondolom tehát, hogy ez az indítvány összhangban van azzal az egyébként törvénykezési 
gyakorlattal, amelyet a kormány az elmúlt időszakban képviselt.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Szili Katalin! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Én mindösszesen csak 

megfontolás tárgyává szeretném tenni, hogy szerintem mindenféle taxáció szűkítést jelent, 
tehát ha leírjuk azt, hogy „területi építésügyi, építésfelügyeleti vagy főépítészi” – bár 
megjegyzem, lehet valahol csak simán egy település építésze is valaki –, ez szűkítést jelent. 
Praktikusabbnak tartanám, ha a bizottság megfontolná, hogy az összeférhetetlenséget a 
központi közigazgatási és a területi igazgatási szerveknél a kormánytisztviselőkre és a 
köztisztviselőkre mondjuk ki, mert ebbe gyakorlatilag mindenki olyan belefér, aki egyébként 
bárhol bármilyen, akár hatósági, akár építésfelügyeleti vagy bármilyen tevékenységet tesz. Én 
azt venném tehát az összeférhetetlenség alapjául, ami ezen a területen a kormánytisztviselői és 
a köztisztviselői feladatot jelenti. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Én is szeretnék egy rövid hozzászólást tenni, amely időre 

átadom az elnöklést Nagy Andor alelnök úrnak. 
 

(Az elnöklést dr. Nagy Andor, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Megadom a szót Jávor Benedeknek. 
 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Köszönöm a szót. Azt gondolom, hogy ez a javaslat, ami 

most előttünk fekszik, irányában mindenképpen támogatható, tehát az összeférhetetlenségi 
szabályok szigorítása mindannyiunk közös érdeke, ugyanakkor én kénytelen vagyok 
megjegyezni, hogy egy ilyen kérdés körüljárására nekem több időre van szükségem. Az, hogy 
pont ez a módosítás-e az, ami megfelelőképpen rendezi az összeférhetetlenségi szabályokat, 
hogy a jelenleg hatályos szabályozás mit tartalmaz ehhez képest, ez mennyiben szigorít, hogy 
vajon ez kellően szigorú-e, és amit Szili Katalin is elmondott, hogy lehet, hogy még szélesebb 
körre kellene kiterjeszteni az összeférhetetlenségi szabályokat, hogy a jelenlegi helyzetet ez 
milyen mértékben írja át, azt gondolom, ezek olyan kérdések, amiket azért én szeretnék 
megismerni, mielőtt egy ilyen javaslatról döntünk. Szándékában és irányában alapvetően 
egyetértek a javaslattal, de azzal nem értek egyet, hogy anélkül, hogy alaposan megnéznénk, 
hogy mibe is nyúlunk bele, itt elkezdünk szabályozgatni, mert ez nem szül jó vért. Az elmúlt 
két évben azért volt példa – nemcsak az elmúlt két évben, korábban is – erre a fajta 
jogalkotásra, és szerintem ez nem szerencsés. Ebben a helyzetben én tartózkodni fogok, 
illetve az LMP-képviselőcsoportja is tartózkodni fog ennek a javaslatnak a szavazásánál, mert 
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egyszerűen nem állt rendelkezésünkre idő, hogy ezt a javaslatot kellő mélységében 
átgondoljuk és feldolgozzuk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Visszaadom az elnöklést Jávor Benedeknek. 
 

(Az elnöklést Jávor Benedek, a bizottság elnöke veszi vissza.) 
 
ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót Szabó Imre alelnök úrnak. Parancsoljon! 
 
SZABÓ IMRE (MSZP): Lehet, hogy persze költői a kérdés, de most technikai oka van 

alapvetően, hogy mi vagyunk az előterjesztő bizottság ebben az ügyben és nem az 
önkormányzati bizottság? (Dr. Nagy Andor: Valószínűleg nem ülnek.) Értem. Tehát az ő 
álláspontjukat mi sem ismerjük ebben a történetben. (Rövid egyeztetés.) A kérdés után a 
véleményem hasonló, mint elnök úré: valóban szerencsésebb lett volna, ha van lehetőség arra, 
hogy az ember egy kicsit hamarabb megismerje ezt a javaslatot. Én magam is tartózkodni 
fogok a szavazásnál. 

 
ELNÖK: Parancsoljon, alelnök úr! 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Döntően én is csak következtetésekre 

hagyatkozom, azonban a helyzet az, hogy az biztos, hogy technikai oka van annak, hogy ez 
idekerült, mert az önkormányzati bizottság támogatta az első verziót, amelyet a Kőszegi 
képviselő úr előterjesztett, a kormány azonban abban a formában nem támogatta. Így a 
Belügyminisztériummal történt egyeztetést követően egy olyan szöveg alakult ki, amelyet már 
támogatott szövegként lehetett ide előhozni, de nincs másik bizottság, még nagyjában-
egészében ennek van olyan kompetenciája, ami valami összefüggést kimutathat, kizárólag 
ezért került ide. Ezt inkább csak a saját mundérom érdekében mondtam el. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bödecs Barna! 
 
BÖDECS BARNA (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak akkor a jegyzőkönyv kedvéért 

megerősítem, hogy alapvetően mi is támogatjuk a javaslatot, de a körülmények miatt – az 
ellenzék többi pártjához csatlakozva – mi is csak tartózkodni tudunk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ha más hozzászólás nincs, akkor szavazásra bocsátom, hogy a 

bizottság ezt a javaslatot bizottsági módosító indítványként beadja-e. Előtte Szili Katalin kért 
szót. (Schmidt Csaba az ülésterembe érkezik.) 

 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Volt egy javaslatom, 

és azért kíváncsi lennék államtitkár úr véleményére ebben a tekintetben. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Elnézést, valóban. Kérdezem államtitkár urat, hogy Szili Katalin javaslata 

támogatható-e, hogy szélesebb körben határozzuk meg az összeférhetetlenséget. (Dr. Nagy 
Andor: Ez akkor egy új javaslat.) 

 
DR. SZILI KATALIN (független): Nem új javaslat, bocsánat. Én kizárnám a taxációt 

a dologból, ami azt mondja, hogy a területen építésügyi, építésfelügyeleti hatósági vagy 
főépítészi tevékenységet folytat, hiszen ezenkívül is lehet, tehát azt mondja, hogy aki ezen a 
területen kormánytisztviselő vagy köztisztviselő, egyszerűen ennek a kijelentése. Azt 
gondolom, hogy mindenféle taxáció szűkítést jelent ahhoz az elvhez képest, amit egyébként 
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szerintem a jogalkotó ebben szándékozik tenni (Bödecs Barna: Ez igaz.), aminek az irányában 
egyébként egyetértek, hozzáteszem, de ezzel kapcsolatban lennék kíváncsi az államtitkár úr 
véleményére. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úrnak adom meg a szót. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Képviselő asszony javaslata valóban kitágítaná ezt, hiszen ez alapvetően az 
építésügyi igazgatásban dolgozókra terjed ki. Ha arra gondolok, hogy a mérnökkamarában 
van például épületgépész vagy éppen környezetvédelmi tagozat, ez azt jelenti, hogy más 
szakmáknak a közigazgatásban dolgozó reprezentánsai is „kikerülnek” a kamara vezetéséből, 
tehát az összeférhetetlenségi szabály ebben az esetben jóval szigorúbb lenne. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr akkor szavaiból úgy veszem ki, hogy ezt a javaslatot nem 

támogatja. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Én azt mondom, 

hogy ez egy politikai kérdés. Általában mi is az összeférhetetlenség szigorítását támogatjuk, 
tehát ha egy taxáció nélküli javaslat kerül megfogalmazásra, azt elméletileg támogatnunk kell, 
de ennek a hatásait én sem látom, hogy a módosításokat szorgalmazó kamara egy ilyen 
javaslattal, egy ilyen kiterjesztéssel is valóban egyetértene-e. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Azt javaslom eljárásrendként, azt kérem Szili Katalintól, hogy 

akkor a javaslatát szövegszerűen fogalmazza meg itt szóban.  
 
DR. SZILI KATALIN (független): Elnök úr, készültem, úgyhogy felolvasom a 

javaslatomat.  
 
ELNÖK: Akkor erről fogunk elsőként szavazni. 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Már csak azért is, mert ha valóban az a szándék, 

hogy az, aki kamara tisztségviselője, a hatósági ügyben ugyanazon a területen ne járhasson el 
és fordítva, akkor én azt gondolom – egyetértve államtitkár úrral –, hogy azért ott van más is, 
nem csak építész, akik ugyanezekben a dolgokban eljárnak. Ezt el kell dönteni, hogy valóban 
ez-e a cél, vagy pedig az egyes szakmákat megosztani. A következőképpen fogalmaztam. 
„Nem lehet az országos kamara tisztségviselője, bizottságának elnöke, szakmai tagozatának, 
szakmai kollégiumának vezetője – és a többi, én itt is csak meghagynám, hogy a kamarai 
tisztségviselője – az építésügy irányításáért felelős központi és területi közigazgatási szervnél 
köztisztviselő vagy kormánytisztviselő.” Nyilván most ez körülbelül ennyi így hirtelen. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Nagy Andor alelnök úr, parancsoljon! 
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Én nem szeretem az ilyen helyzeteket, ami most 

kezdett itt kialakulni. Abszolút igaza van az ellenzéknek is, hogy itt váratlanul kapunk egy 
szöveget, de mielőtt teljesen elveszteném a fonalat, a kormánypárti képviselőket arra 
szeretném kérni, hogy mi ezt az eredeti szöveget támogassuk, ne nyúljunk hozzá. Az a kérés 
érkezett, hogy ezt a formát leegyeztették, ezt fogadjuk el. Mivel nem mi vagyunk a kijelölt 
bizottság, én nem látom át ennek az egésznek a hátterét, és még ha igaza van is Szili 
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Katalinnak, én ezen a bizottsági ülésen nem javaslom, hogy egy hirtelen kapott szöveget még 
most változtassunk. Azt javasolnám, hogy ezt szavazzuk majd meg. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Aradszki képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Mielőtt Andor hozzászólt volna, én is azt 

mondom, hogy javaslom ezt megszavazni, már csak azért is, mert az az egyéb funkciók, 
hatáskörök mellett elmenő, illetve azt tartalmazó felsorolást, illetve kizárási blokkot ha 
összességében megnézzük, akkor az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági köztisztviselők az 
adott területen kizárásra kerülnek – jó magyarsággal mondva –, tehát ez lefedi azokat a 
szenzitív pontokat, amelyek miatt az egész felvetődött. Ezt a szöveget figyelmesen elolvastam 
és értelmezgettem, és azt kell mondanom, hogy nyugodtan vállalhatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor először szavazásra bocsátom a Szili Katalin által imént 

elmondott módosító javaslatot, hogy ezt a módosítást támogatja-e a bizottság. Felolvasom azt 
a szöveget, ami kialakul a módosítás nyomán: „Nem lehet az országos kamara 
tisztségviselője, aki az építésügy irányításáért felelős központi vagy területi szervnél 
köztisztviselő, kormánytisztviselő.” Ez a módosítási javaslat. Kérem, hogy aki ezt a 
módosítást támogatja, az kézfelemeléssel jelezze! (3) Aki nem támogatja? (8) Aki 
tartózkodik? (7) Ezt a módosítást a bizottság nem támogatja.  

Ennek fényében az eredeti szövegről szavazunk. Aki támogatja azt, hogy az eredeti 
szöveget bizottsági módosító indítványként benyújtsuk az Országgyűlésnek, az 
kézfelemeléssel jelezze! (12) Aki nem támogatja? (1) Aki tartózkodik? (4) A bizottság úgy 
döntött, hogy benyújtja módosító indítványként ezt a javaslatot az Országgyűlésnek. 
Köszönöm. Ezzel ezt a napirendi pontot is le tudjuk zárni.  

Tekintve, hogy a 3. napirendi pontot töröltük, már csak annyi feladatom van, hogy 
megköszönjem egyrészt államtitkár úrnak a bizottság munkájában való részvételt, másrészt 
pedig tájékoztassam a bizottságot, hogy a következő ülésünkre előreláthatólag hétfőn, 17-én, 
9.30-kor kerül sor. Itt biztosan napirenden lesz a zárszámadási törvény, illetve ami addig a 
beterjesztések nyomán a bizottság illetékességi körébe tartozó javaslatok révén bejön nekünk 
feladatként.  

18-án, jövő kedden a vidékfejlesztési miniszter rendes évi meghallgatására kerítünk 
sort; a bizottság kötelező feladata, hogy évente meghallgassa a működési területért felelős 
minisztert. Erre jövő kedden, 18-án, 12 óra 30 perckor kerül sor. Délelőtt a Mezőgazdasági 
bizottságban hallgatják meg a minisztert. Szerettük volna reggel meghallgatni a miniszter 
urat, de az ő kérése volt, hogy reggel a Mezőgazdasági bizottságban kezdene, és utána jönne 
hozzánk.  

Megkeresés érkezett a bizottsághoz – nem függetlenül a Szigetközzel foglalkozó 
sikeres országos népi kezdeményezéstől –, hogy a bizottság tartson kihelyezett ülést a 
Szigetközben. Én ezt támogatom; időpontot nem lesz könnyű találni. Elsőre a szeptember 27-
e, szerda merült fel javaslatként. (Rövid egyeztetés.) Akkor tovább dolgozunk az ügyön, és 
javaslatokat fogunk tenni, tehát több javaslatot is megpróbálunk.  
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Ez egy egynapos ülés lenne, tehát reggel mennénk, este visszajönnénk. Más nincs, 

úgyhogy megköszönöm a bizottság tagjainak a részvételt. Az ülést lezárom, és további szép 
napot kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 08 perc)  

 

Dr. Nagy Andor 
a bizottság alelnöke 

Jávor Benedek 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


