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Napirendi javaslat  
 

1. Az atomenergia 2009., 2010. és 2011. évi hazai alkalmazásának biztonságáról 

szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/9949. szám)  

(A Gazdasági és informatikai bizottság önálló indítványa)  

 

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  
Bartos Mónika (Fidesz)  
Cseresnyés Péter (Fidesz)  
Schmidt Csaba (Fidesz)  
Sebestyén László (Fidesz)  
Dr. Aradszki András (KDNP)  
Kepli Lajos (Jobbik)  
Rozgonyi Ernő (független)  
Dr. Szili Katalin (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Bácskai János (Fidesz) dr. Nagy Andornak (KDNP)  
Bányai Gábor (Fidesz) Bartos Mónikának (Fidesz)  
Koncz Ferenc (Fidesz) Schmidt Csabának (Fidesz)  
 

Meghívottak részéről 

Hozzászóló 

Kovács Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára   
 

Megjelentek 

Fichtinger Gyula, az Országos Atomenergia Hivatal főigazgató-helyettese 
Fejér Andor képviselő (Fidesz) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 45 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

DR. NAGY ANDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelent 
képviselőtársaimat, valamint vendégeinket. December óta nem találkoztunk, több mint egy 
hónapja, és ez a bizottságunk első ülése.  

Mielőtt rátérünk a napirendi pontunkra, szeretnék tájékoztatásképpen a bizottsági 
képviselőtársaimnak néhány információt elmondani. Egyrészt határozatképes az ülésünk, ez 
már egy jó hír így kora reggel, tehát bizottsági ülést tudunk tartani.  

Bizottságunkban meglehetősen jelentős változások történtek. Bödecs Barna helyére 
Rozgonyi Ernő képviselőtársunk került be a bizottságba. (Rozgonyi Ernő felé) Először 
üdvözölhetünk itt a bizottsági ülésen, tisztelettel köszöntünk, és jó munkát kívánunk neked!  

Kormánypárti képviselőink közül három képviselőtársunk is elhagyja a bizottságot, 
mert járási hivatalvezetők lettek, és lemondanak a bizottsági tagsági helyükről. Közülük Fejér 
Andor itt van, de Fülöp Istvánról, valamint Bodó Imréről is szó van, akik most nem jelentek 
meg a bizottsági ülésünkön, de tőlük kvázi elköszönünk majd. Andor kérte, hogy mielőtt 
elkezdjük a bizottsági ülést, hadd mondjon néhány szót, úgyhogy mindjárt meg is adom neked 
erre a lehetőséget. 

Tisztelettel köszöntjük Cseresnyés Péter fideszes képviselőtársunkat, aki szintén új 
képviselő a bizottságunkban. Őt és Vincze László fideszes képviselőtársunkat a tegnapi napon 
az Országgyűlés megválasztotta a bizottság tagjaivá; Vincze László még nincs itt. Egy 
harmadik helyre még várunk egy képviselőtársunkat, az ő személyéről tegnap még nem 
született döntés, de hamarosan ez a döntés is megszületik, és így bizottságunk teljes lesz.  

Ezenkívül tájékoztatásképpen szeretném azt is elmondani, hogy Jávor Benedek elnök 
úr lemondott nemcsak az elnöki pozíciójáról, hanem a bizottsági tagságáról is, hiszen ők 
kiléptek az LMP-frakcióból, függetlenek lettek. Tájékoztatása szerint bizottsági tagként 
szeretne visszajönni mindenképpen a bizottságba, de amennyiben feloszlik az LMP-frakció – 
ez még nem történt meg –, akkor elveszíti az elnöki pozícióra való jelölési jogát, és egyelőre 
még nem lehet tudni, hogy az ellenzék vagy a kormánypártok kapják-e meg ezt az elnöki 
pozíciót, de ez is el fog dőlni hamarosan, és akkor meglátjuk, hogy ki lesz az új bizottsági 
elnök. Engem kért meg most Jávor Benedek, hogy a mai ülést vezessem le, úgyhogy a 
bizottsági ülésünket lassan el is kezdjük.  

Mielőtt ezt az egyébként nem hosszúra tervezett bizottsági ülésünket megtartjuk, 
megadom a szót képviselőtársunknak, Fejér Andornak. 

 
FEJÉR ANDOR (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Államtitkár Úr! Köszönöm a lehetőséget. 
Mint elnök úr a bevezetőjében elmondta, 2013. január 2-tól Navracsics Tibor 

miniszter úr kinevezett a Szolnoki Járási Hivatal vezetőjévé, ezért ez a tisztség nem teszi 
lehetővé, hogy a továbbiakban részt vegyek a bizottság munkájában. Akikkel együtt 
dolgoztunk, bizonyára tudják, hogy jó szívvel és tudásom legjavát adva vettem részt a 
munkában, és tényleg egy picit vérzik a szívem, hogy most, amikor talán más szakmai 
alapokra is tudnánk helyezni a hátra lévő másfél esztendőt, itt kell hagynom önöket, az önök 
társaságát, illetve a szakmai részét a munkának, de a törvények mindannyiunkat köteleznek. 
Az élet ilyen, megy tovább, nem áll meg. 

Szeretném megköszönni mindenkinek, a bizottság munkatársainak a segítő munkáját, 
önöknek azt a szakmai munkát, amelyben együtt vehettünk részt, és kívánom önöknek, hogy 
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legalább olyan sikeres, vagy ha lehet, még sikeresebb legyen az elkövetkezendő másfél 
esztendő, és találják meg a szakmai és politikai elképzeléseiket. Öröm volt önökkel dolgozni.  

Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönjük. Sajnáljuk, hogy elmész, de ilyen az élet. Pont azok a 

képviselőtársaink mennek el, akik a legaktívabb képviselők voltak a bizottságban, csak 
remélem, hogy nagyon aktívak jönnek helyettetek. Jó egészséget kívánok neked is és a 
többiekben is az új szereposztásban. Hogyha kedved tartja, ha olyan napirendi pontok vannak, 
akkor természetesen szívesen látunk a bizottsági ülésen.  

 
FEJÉR ANDOR (Fidesz): Találkozunk még, és köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Ezek után rátérünk bizottsági ülésünk egyetlen napirendi pontjára.  
Bizottsági ülésünk határozatképes.  
Szeretném megkérdezni képviselőtársaimat, hogy az előre kiküldött napirendi 

pontokkal ki ért egyet. Aki igen, kérem, hogy kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Ez 
egyhangú, tehát a napirendi pontokat elfogadtuk.  

Az atomenergia 2009., 2010. és 2011. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló 
jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/9949. szám) 

Tisztelettel köszöntöm a mai ülésünkre meghívott vendégeinket, államtitkár urat, 
Kovács Pált, valamint Fichtinger Gyulát, az Országos Atomenergia Hivatal főigazgató-
helyettesét.  

Egy olyan napirendi pontunk van, amelynek megtárgyalása – talán nem veszi senki 
zokon, de – formális, hiszen a hároméves jelentést valójában egyszer már kiveséztük, meg is 
tárgyaltuk, de a Házszabály szerint, mivel a Gazdasági és informatikai bizottság erről önálló 
indítványként egy országgyűlési határozati javaslatot nyújtott be a parlamentnek, ezt nekünk 
is meg kell tárgyalni, illetve az általános vitára való alkalmasságáról döntünk.  

Szeretném megkérdezni meghívott vendégeinket, hogy kívánnak-e ehhez a napirendi 
ponthoz valamilyen előzetes véleményt megformálni.  

 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Nem kívánunk szóbeli kiegészítéssel élni. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. 
Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki szólni. (Nincs jelentkező.) 

Hogyha nem, akkor az általános vitára való alkalmasságról döntünk. Aki ezt az országgyűlési 
határozati javaslatot általános vitára alkalmasnak tartja, azt kérem, hogy kézfeltartással 
jelezze. (Szavazás.) Ez is egy egyhangú döntés volt. 

14 igen szavazattal bizottságunk általános vitára alkalmasnak tartotta.  
Ezzel a bizottsági ülésünk a kötelezettségeinek eleget is tett, egyet kivéve, hogy 

előadót kell állítanunk. Szeretném fölkérni Aradszki Andrást, aki korábban is vitte a témát, 
hogy legyen a bizottság előadója az általános vitában. (Dr. Aradszki András bólint.) Hogyha 
senkinek nincs ez ellen kifogása, akkor Aradszki András lesz a bizottság előadója. (Bólogatás 
a képviselők részéről.) Köszönjük szépen. 
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Egyebek 

Vendégeinknek köszönjük ezt a nagyon tisztességes megjelenést, és bár sok szerepük 
nem volt, de a kormány képviselői itt voltak, amit fontosnak tartunk, hogy minden ülésen, 
még ha ez a helyzet, akkor is, a kormány képviselője jelen legyen. 

A következő bizottsági ülésünk február 18-án, hétfőn lesz. Hogy hány órakor, azt 
hamarosan eldöntjük, és a tájékoztatás szerint sor kerül a nemzeti fenntartható fejlődési 
keretstratégia megvitatására. Azért nézek most Szili Katalinra, mert azt a döntést hoztuk 
egyhangúlag, hogy te lennél ennek az előadója (Dr. Szili Katalin: Igen.), ezért kérlek, hogy 
készülj fel majd erre az ülésünkre. 

Más információval nem rendelkezem. Van-e kérdése valakinek? (Jelzésre.) Turi-
Kovács Béla! 

 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Bejelenteném, hogy Vincze László új 

képviselőtársunk a Fehér Házban kóborolt idáig, ezért telefonáltam az előbb, úgyhogy nem 
távollétével tüntetett – kisgazda képviselőknél ez nem szokás –, őt fegyelmeztem telefonon. 
(Derültség.) 

 
ELNÖK: A kóborlás megbocsátható, ha ilyen helyzet van, hogy megvan a 

határozatképesség, de reméljük, a következő ülésnél már itt fog kóborolni a Házban, aztán 
meg majd a Fehér Házban lesz a bizottsági ülés, de majd külön szólunk neki legközelebb. 

Van-e valakinek az egyebek kapcsán kérdése vagy észrevétele? (Nincs jelentkező.)  
(Jelzésre.) Szabolcs súgja nekem közben, hogy van munkatervünk, annak tervezetét 

majd megtárgyaljuk a következő ülésen. 
Köszönöm a részvételt, és a parlamentben találkozunk. 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 56 perc)  
 

 Dr. Nagy Andor 
alelnök 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


