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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 
2012. október 8-án, hétfőn, 9 óra 37 perckor  

az Országgyűlés Irodaháza V. emelet 569. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 

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

1.  A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és 

védelméről szóló törvényjavaslat (T/8481. szám)  

(Általános vita)  

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Jávor Benedek (LMP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Nagy Andor (KDNP), a bizottság alelnöke  
Dr. Bácskai János (Fidesz)  
Bartos Mónika (Fidesz)  
Bodó Imre (Fidesz)  
Fejér Andor (Fidesz)  
Fülöp István (Fidesz)  
Bödecs Barna (Jobbik)  
Kepli Lajos (Jobbik)  
Dr. Szili Katalin (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) Dr. Nagy Andornak (KDNP)  
Bányai Gábor (Fidesz) Dr. Bácskai Jánosnak (Fidesz)  
Schmidt Csaba (Fidesz) Fülöp Istvánnak (Fidesz)  
Sebestyén László (Fidesz) Bartos Mónikának (Fidesz)  
Dr. Aradszki András (KDNP) Fejér Andornak (Fidesz)  
Dr. Szili Katalin (független) megérkezéséig Jávor Benedeknek (LMP)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Berei Szonja főosztályvezető-helyettes (Belügyminisztérium)  
 

Megjelentek  
 
Dr. Gergyeni Zoltán szakértő (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 07 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

JÁVOR BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait és minden kedves vendégünket, 
különös tekintettel dr. Berei Szonjára és dr. Gergyeni Zoltánra, akik a Belügyminisztérium 
képviseletében vannak jelen a bizottsági ülésen, és a mai napirendi pontunkhoz fognak 
segítséget nyújtani, a T/8481. számú törvényjavaslathoz. 

Mielőtt nekikezdenénk a munkának, a napirendről kell határoznunk, írásban kiküldtük. 
A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról szóló törvényjavaslat, illetőleg 
egyebek napirendi pont szerepel a mai munkatervben. Aki ezt így támogatni tudja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ellene? Tartózkodik? Egyhangú. Akkor ez alapján el 
tudjuk kezdeni a munkát. 

A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és 
védelméről szóló törvényjavaslat (T/8481. szám) (Általános vita) 

Tehát első napirendi pontként a létfontosságú rendszerekről szóló T/8481-es számú 
törvényjavaslat általános vitája, és általános vitára való alkalmasságról való döntés a 
feladatunk.  

Meg is adnám a Belügyminisztérium képviselőinek a szót, hogy tájékoztassák a 
bizottságot a törvény legfontosabb tudnivalóiról, irányairól.  

Dr. Berei Szonja főosztályvezető-helyettes (BM) szóbeli tájékoztatója 

DR. BEREI SZONJA (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! A bizottság előtt fekvő törvényjavaslat egy viszonylag új szabályozási 
tárgyat kíván beemelni a magyar jogrendszerbe, a létfontosságú rendszerelemek védelmét. Ez 
a szabályozási tárgy azért nem teljesen előzmény nélküli, 2008-ban megszületett egy Zöld 
könyv nevű összefoglaló, amely irányt adott a létfontosságú rendszerelemekről való 
gondolkodásnak, illetve a munka megkezdésének. Ezt a Zöld könyvet egy kormányhatározat 
adta ki, illetve 2008-ban született meg egy EU-s irányelv, amely az európai létfontosságú 
rendszerelemek védelméről határozott. Ez a törvény egyrészt a nemzeti, másrészt pedig az 
európai létfontosságú rendszerelemeknek a védelméről is rendelkezik, tehát a nemzeti 
rendszerelemek tekintetében a jogalkotónak szabad keze van, mivel az irányelv csak az 
európai rendszerelemek védelmét határozza meg.  

A törvény kifejezetten keretjellegű, ha megnézik, a felhatalmazó rendelkezések igen 
széles körűek. A törvény csak a védelemnek, illetve a kijelölésnek az alapjait kívánja 
lefektetni arra tekintettel, hogy - ahogy a mellékletekben is látható - igen sok ágazatot érintene 
ez a szabályozás.  

A mellékleteket három csoportba szedtük. Az első melléklet tartalmazza az energia és 
a közlekedési ágazatot. Ez az a két ágazat, amely az EU-irányelv által is érintett. Ebben a két 
ágazatban a legelőrehaladottabb a szabályozásnak a kidolgozása, ezért itt mertünk javasolni 
egy közelebbi hatálybalépési időpontot. A második és a harmadik melléklet pedig a többi 
ágazatot tartalmazza. Itt a második, illetve a harmadik melléklet elcsúsztatott időponttal lépne 
hatályba, arra is tekintettel, mivel itt az ágazati kritériumokat még ki kell dolgozni, tehát itt az 
előkészítéshez hosszabb idő lesz szükséges. Köszönöm. 

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem Gergyeni Zoltánt, kíván-e hozzáfűzni valamit 
az elhangzottakhoz. (Dr. Gergyeni Zoltán jelzi, hogy nem kíván.) Nem. Akkor megadom a 
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lehetőséget, illetve a szót a képviselőtársaknak, ha kérdést, észrevételt kívánnak fűzni a 
törvényjavaslathoz. (Nincs jelzés.) Nincsen kérdés, észrevétel, mindenki egyetért a javaslattal, 
és kielégítő tájékoztatást kapott a Belügyminisztérium részéről. Ebben az esetben akkor 
szavazunk az általános vitára való alkalmasságról.  

Kérdezem, hogy ki az, aki a T/8481-es számú törvényjavaslat általános vitára való 
alkalmasságát támogatja? (Szavazás.) Ellene? Tartózkodik? Egyhangúnak bizonyult, tehát a 
bizottság a törvényjavaslatot támogatja. 

Kérdezem, hogy a bizottság részéről megfogalmazódik-e igény arra, hogy előadót 
állítsunk a plenáris ülésen. (Dr. Nagy Andor: Nem kötelező.) Nem kötelező, bár lehetőségünk 
van rá. A bizottság alapvetően azért kapta meg a javaslatot, tekintve, hogy a villamosenergia-
rendszereknek energetikai és közlekedési összefüggései vannak, tehát nyilván ezeket a 
szempontokat kellett áttekinteni, de a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 
részletszabályozások igazából nem szerepelnek benne, tehát, ha nincs erre vonatkozó igény, 
akkor a bizottság előadót a törvényjavaslathoz nem állít. 

Megköszönöm főosztályvezető-helyettes asszonynak és Gergyeni úrnak, hogy 
segítették a bizottság munkáját, és ezt a napirendi pontot lezárom.  

Egyebek 

Az egyebek napirendi pont alatt tájékoztatom a bizottságot, hogy a holnapi nap során 
kerül sor a kihelyezett ülésünkre Dunakilitin. 7 óra 30 perckor indul a busz a Képviselői 
Irodaház elől, tehát aki a kihelyezett ülésen részt kíván venni, az kérem, hogy pontosan 7 óra 
30 percre a Képviselői Irodaházhoz jöjjön.  

A jövő hétfői ülésen várhatóan módosító javaslatok lesznek napirenden, tehát az eddig 
tárgyalt törvényjavaslatokhoz beérkezett módosító indítványok.  

És tájékoztatom a bizottságot – korábban e-mailben ezt már körbeküldtük -, hogy az 
ENSZ Emberi jogi főigazgatóságának a természeti katasztrófákkal foglalkozó megbízottja 
Magyarországon tartózkodik, és vizsgálja a kolontári katasztrófa bekövetkeztének okait, 
következményeit, tehát az azóta eltelt időben hozott intézkedéseket. A bizottság tagjainak 
lehetősége van találkozni vele, szerda délután 3 órakor kerül sor erre a találkozóra. Néhány 
képviselőtársunk jelezte, hogy részt kíván venni ezen a találkozón, de mindenki más számára 
is ez a lehetőség nyitva van. Én nem leszek ott ezen a találkozón, én külön találkoztam már 
Georgescu úrral. Aki a kolontári vörösiszap-katasztrófa kapcsán aktívabb volt, azoknak 
mindenkinek javaslom, hogy vegyen részt ezen a találkozón. 

Más információ, azt hiszem, nincsen, úgyhogy ezzel megköszönöm a bizottsági tagok 
részvételét, és az ülést lezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 45 perc) 

  

Jávor Benedek 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


