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Napirendi javaslat 

1. A Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról szóló határozati javaslat 
(H/9064. szám) 
(Dr. Nagy Andor (KDNP), Ékes József (Fidesz), dr. Szili Katalin (független), Varga Géza 
(Jobbik) és Tóbiás József (MSZP) képviselők önálló indítványa) 
(Módosító javaslatok megvitatása, valamint döntés bizottsági módosító javaslat 
benyújtásáról) 

2. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a 
természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/10132. szám) 
(Bartos Mónika (Fidesz) képviselő önálló indítványa) 
(Módosító javaslatok megvitatása) 
 

3. A bizottság 2013. évi tavaszi ülésszakra szóló munkatervének megvitatása és elfogadása 
 
4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Szili Katalin (független), a bizottság elnöke 
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Dr. Nagy Andor (KDNP), a bizottság alelnöke  
Dr. Bácskai János (Fidesz) 
Bányai Gábor (Fidesz) 
Bartos Mónika (Fidesz) 
Cseresnyés Péter (Fidesz) 
Koncz Ferenc (Fidesz) 
Kővári János (Fidesz) 
Schmidt Csaba (Fidesz) 
Sebestyén László (Fidesz) 
Vincze László (Fidesz) 
Dr. Aradszki András (KDNP) 
Jávor Benedek (független) 
 

Helyettesítési megbízást adott  

 Sebestyén László (Fidesz) megérkezéséig dr. Nagy Andornak (KDNP)  
 

Meghívottak részéről 
  
Hozzászólók 

Dr. Prém Krisztina főosztályvezető-helyettes, Vidékfejlesztési 
Minisztérium 
Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető, Vidékfejlesztési Minisztérium 

Megjelent 
 

Dr. Szakács Gyula igazgatóhelyettes, Állami Számvevőszék 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 45 perc) 
 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

DR. SZILI KATALIN (független), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Képviselőtársaim!  Kedves Vendégeink, Alelnök Urak! Köszöntöm a kormány 
képviseletében megjelenteket. Bizottsági ülésünket megkezdjük, amelyet most rendhagyó 
módon az azonnali kérdések után tartunk meg, tekintettel a délelőtti frakcióülésre és a 
délutáni programjainkra.  

A mai bizottsági ülésen a kiküldött napirendi ajánlás értelmében négy napirendi 
pontunk van. Az első a H/9064. számú Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról szóló 
határozati javaslat. A második a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról 
szóló javaslat, amely a T/10137. számot viseli. Harmadik napirendi pontunk a 2013. évi 
tavaszi ülésszakra vonatkozó bizottsági munkatervünk elfogadása, végül pedig az Egyebek 
napirendi pont.  

A bizottság tagjai így elfogadják-e a napirendi ajánlást? (Szavazás. – Mindenki jelez.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a napirendet, így rátérünk 
az első napirendi pontunkra. 

A Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról szóló határozati javaslat 
(H/9064. szám) 

Tisztelt Képviselőtársaim!  A Keretstratégiához összesen hat módosító indítvány 
készült, és készítettünk egy bizottsági módosító indítványt is. Az ajánlás pontjai alapján, azt 
gondolom, szükséges végigmennünk a módosító indítványokon, így, képviselőtársaim, az 
ajánlás 1. pontjában Szilágyi László és Szabó Rebeka képviselők a preambulum módosítását 
javasolják. Köszöntöm az illetékes tárca Stratégiai Főosztályáról megjelent Prém Krisztina 
főosztályvezető-helyettes asszonyt, akitől nyilvánvalóan meg fogjuk kérdezni a tárca 
álláspontját.  

Van-e kérdés? (Jelzésre:) Szilágyi László előterjesztőként kíván szólni. Képviselő úr, 
öné a szó. 

Módosító javaslatok megvitatása 

SZILÁGYI LÁSZLÓ (független) előterjesztő: Köszönöm szépen, tisztelt elnök 
asszony. Tisztelt Bizottság! A stratégia szinte végig egyenrangúként beszél a négy nemzeti 
erőforrásról. Az én módosító indítványom szerint ezek közül ki kell emelni a természeti 
erőforrásokat, mert a másik három erőforrás egyáltalán nem független a természeti 
erőforrásoktól, ezért javasoltam egy szövegmódosítást, hogy elsősorban a természeti 
erőforrások, valamint a többi erőforrás fenntarthatóságának biztosítása legyen a célkitűzés. 

A másik. Talán az országgyűlési határozatban is ki kellene emelni azt, hogy itt nem 
valamiféle növekedésről van szó, hiszen a közbeszédben és még a kormányzati 
dokumentumokban is elég nagy zavar van ezzel kapcsolatban, pedig minőségi változásról, 
fejlődésről, fejlesztésről beszélünk. Mindenképpen hangsúlyozom, hogy a természeti 
erőforrások kapcsán a korlátok tiszteletben tartása lenne az elsődleges feladat. Ez lenne az 
1. ajánlási ponthoz a hozzáfűznivalóm. 

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Képviselőtársaim!  Van-e kérdésük, 
véleményük, javaslatuk? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, megkérdezem, a tárca támogatja-e 
ezt a módosító indítványt? 

 
DR PRÉM KRISZTINA főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium): A 

múlt heti közigazgatási államtitkári értekezlet döntése alapján nem. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim!  

Szeretném önöket arról is tájékoztatni, hogy mi, mint előterjesztők, az alelnök úr és a többi 
előterjesztő, tekintettel arra, hogy konszenzus az alap-előterjesztésben volt, a többiben nem, 
így az az álláspontunk, hogy valamennyi módosító indítványról mindenki a saját frakciója, 
illetőleg a saját belátása szerint szavaz, tehát a konszenzusos változat a benyújtott változat. 
Egyetlenegy kérdésben azt fogom indítványozni, hogy a hat javaslathoz egy bizottsági 
módosító indítvány is készüljön, de erre még nyilván kitérünk. 

Kérdezem: a bizottság támogatja-e az 1. ajánlási pontot? (Szavazás. – 2 igen szavazat.) 
Ki nem támogatja? (Szavazás. – 12 nem szavazat.) Tartózkodás van-e? (Nincs jelzés.) A 
módosító javaslatot a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A következő módosító indítványt, a 2. ajánlási pontot ugyancsak Szilágyi László és 
Szabó Rebeka képviselők nyújtották be. Az előterjesztő kíván-e szólni? (Igen jelzés.) Öné a 
szó. 

 
SZILÁGYI LÁSZLÓ (független) előterjesztő: Köszönöm szépen. Az általános vitában 

is többször említettük, hogy az NFFS egy hosszú változatban készült el, de egy rövid 
változatot terjesztettek be az országgyűlési határozat mellékleteként. A módosító 
indítványunk arra irányul, hogy a hosszú változatot tekintsük az első mellékletnek, és ezzel 
együtt fogadja el az Országgyűlés az országgyűlési határozati javaslatot. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tájékoztatom önöket, hogy mi, mint előterjesztők, ebben 

sem tudtunk konszenzust teremteni, tehát marad az eredeti változat, miszerint a rövid 
előterjesztés képezi a határozati javaslat mellékletét. 

A tárca álláspontját kérdezem. 
 
DR PRÉM KRISZTINA főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság támogatja-e a 2. ajánlási pontot? 

(Szavazás. – 2 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 12 nem szavazat.) Tartózkodás 
van-e? (Nincs jelzés.) A módosító indítványt a bizottság egyharmada sem támogatta. 

Szilágyi László és Szabó Rebeka képviselők nyújtották be a 3. ajánlási pontot. A 
képviselő úr kívánja-e ezt is indokolni? (Igen jelzés.)  

 
SZILÁGYI LÁSZLÓ (független) előterjesztő: Köszönöm szépen. Itt a nemzet hosszú 

távú sikeres fennmaradásáról beszél a szöveg, pedig a valódi tét az, hogy sikerül-e a 
természetet és a természet részeként a társadalmat a hosszú távú fennmaradáshoz 
hozzásegíteni. Erre irányul ez a módosító indítvány. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztők részéről ugyanaz a helyzet, mint az 

előző ajánlási pontnál volt.  
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A tárca támogatja-e ezt a módosító indítványt? 
 
DR PRÉM KRISZTINA főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Képviselőtársaim, ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás. – 1 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 13 nem szavazat.) 
Ki tartózkodik? (Nincs jelzés.) A módosító indítványt a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 4. ajánlási pontot ugyancsak Szilágyi képviselő úr és Szabó képviselő asszony 
nyújtották be. Kívánja-e indokolni, képviselő úr? (Igen jelzés.) Öné a szó. 

 
SZILÁGYI LÁSZLÓ független) előterjesztő: Köszönöm szépen. Azt gondolom, 

nagyon fontos lenne, le kellene szögezni az országgyűlési határozatban, hogy alapvető 
feladat, hogy az NFFS szellemének, iránymutatásának megfelelően minél hamarabb 
átdolgozzák az ágazati stratégiákat, hogy mindegyik ebben a fenntarthatósági keretben 
működjön ezután, ehhez igazítsanak mindent, és mintegy felhatalmazást adnánk a Nemzeti 
Fenntartható Fejlődési Tanácsnak, hogy ezt a bizonyos felülvizsgálati munkát koordinálja. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztők az 

alapváltozatot itt is támogatják.  
A tárca álláspontját kérdezem. 
 
DR PRÉM KRISZTINA főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság támogatja-e a módosító javaslatot? 

(Szavazás. – 1 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. 12 nem szavazat.) Tartózkodás 
van-e? (Szavazás. – 1 tartózkodó szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság egyharmada 
sem támogatja.  

Tisztelt Képviselőtársaim!  Az 5. ajánlási pontban Kővári János képviselőtársunk 
nyújtott be módosító javaslatot. Képviselő úr, öné a szó. 

 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm, elnök asszony. Röviden indokolni 

szeretném a módosító javaslatot. A módosító javaslat a) pontjában a korábbi javaslatot, mely a 
kormányt felkérte arra, hogy a kormányzati döntések koordinációjáért felelős államtitkárokból 
álló testületet állítson fel, ezt azzal egészítettem ki, hogy ez a testület akkor tud eléggé 
hatékonyan működni, ha egy kormánybiztos gondoskodik ennek a testületnek az irányításáról, 
koordinálásáról, összefogásáról, hiszen itt több tárcát érintő fontos intézkedéseket kellene 
összehangolni, és így nagyobb operatív erő lehetne ebben a kérdésben. Az a) pontnak tehát ez 
az indokolása. 

A b) pont eredendően előirányozta azt, hogy dolgozza ki a kormány a fenntartható 
fejlődést mérő mutatókészletet, és gondoskodjon az e készletbe tartozó mutatók rendszeres 
megállapításáról, illetve kiszámításáról. Ehhez határidőt és felelőst kellene rendelnie, mert 
egyébként 2007-2008-ban elkészültek, nyomokban már voltak javaslatok az indikátorokra és 
a mutatókra. Tehát, ha komoly az elkötelezettségünk, akkor biztosan lehet választani, mert 
már számtalan olyan nemzetközi mutatót alakítottak ki, amelyek közül a Magyarországra 
alkalmazhatót ki kell választani, ehhez nyilván idő kell, de szükséges lenne tudni, hogy ez 
milyen legyen, mert akkor lenne mérhető, hogy valóban ebben az irányban tudunk-e haladni 
vagy sem. 
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A c) pontban a javaslat pontosítaná, hogy az EU 2014-2020 közötti időszak pénzügyi 
alapjaiból különítsenek el – egyébként az EU ajánlásának megfelelően – a fenntartható 
településmodellek kialakítását szolgáló pilot projektekre. Alapvetően az Unió szándéka és 
javaslata az, hogy minden uniós tagországban a Strukturális Alap 5 százalékát a fenntartható 
településmodellek finanszírozására fordítsák. Úgy tudom, ehhez egyébként még a kvótát is 
előszedték. Ez annyiban más, mint hogy a különböző operatív programokban megjelenjenek a 
fenntarthatósági szempontok, hogy így koncentráltan, a különböző településtípusokon 
együttesen tudnak megjelenni olyan fejlesztések, beruházások, amelyek a települések 
egészére vonatkozó fenntarthatósági szempontokat segítenék, a vízgazdálkodást,  az 
energiagazdálkodást, a közösségi közlekedést és így tovább. Fontos lenne, hogy ezt az 
ajánlást mi is figyelembe vegyük, a kormánynak ezért javasolnám, hogy ennyiben módosítsuk 
ezt az egyébként önök által előterjesztett c) pontot. 

A d) pontban pedig a javaslat annyiban módosulna a korábbiakhoz képest, hogy nem 
kétévente, hanem évente, és nem a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsnak, hanem az 
Országgyűlésnek lenne helyes beszámolni, hiszen végül is az Országgyűlés van abban a 
helyzetben, hogy törvényeket alkosson, kormányzati intézkedéseket segítsen vagy 
kontrolláljon. Azt gondolom, ez egy kicsit nagyobb lökést adna ennek a folyamatnak, mint 
ami az elmúlt 7 évben volt. 

Tehát a javaslatok összessége arról szól, hogy a stratégiában lévő tervek minél 
hatékonyabban és minél nagyobb számban meg is valósuljanak. Kérem a bizottságot, hogy 
valamennyi javaslatról tárgyaljon. Egyébként ezek közül a legfontosabbnak az EU-s 
pénzalapokból ezt a bizonyos elköltést tartom, hiszen abból tudnának valóban megvalósulni 
azok a fejlesztések, amelyek mintául szolgálhatnának teljes nemzeti szinten is. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagy Andor alelnök urat illeti a szó. 
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm a szót, elnök asszony. Mint az egyik 

előterjesztő, a módosító javaslatokkal kapcsolatban azon a véleményen voltam, az volt az elvi 
álláspontom, hogy miután végül rengeteg olyan megbeszélés, tanácskozás volt, amelyek révén 
megszületett ez a szöveg – és ez egy elég nehéz szülés volt –, hogy ne nyissuk ki a kaput a 
módosító indítványok előtt, mert ha ezt megtesszük, akkor a kompromisszumok árán létrejött 
szöveg sérülni fog. Kénytelenek vagyunk azonban kivételt tenni. Az egyik kivételről még 
nem beszéltünk, ez majd később kerül sorra. Az ÁSZ elnöke hívta fel a figyelmünket arra, 
hogy a Keretstratégiában van egy olyan kitétel, amelyet, ha benne hagyunk, akkor 
alkotmányellenes lehet maga a Keretstratégia. Ezt, egyébként helyesen, egy bizottsági 
módosító indítvány formájában a mai napon orvosoljuk is. 

Kővári Jánossal is folytattunk megbeszélést arról, hogy mi legyen a sorsa az ő 
módosítóinak. Én azzal a javaslattal szeretnék élni – itt megint csak megszegem az elvi 
álláspontomat –, hogy az ő három javaslatából az egyiket, nevezetesen azt, hogy az európai 
uniós fejlesztési pénzekből, a 2014-2020 között rendelkezésre álló európai uniós fejlesztési 
pénzek között legyen külön címkézve, elkülönítve egy olyan alap, amely kifejezetten a 
fenntarthatóság ügyét szolgálja. Ő a településmodelleket írta be, de ezt egy kicsit 
átformulázva az elnök asszony mindjárt felolvassa azt a javaslatot, amelyet, mint 
előterjesztők, vele egyeztetve a mai ülésen a bizottság elé szeretnénk terjeszteni. 

Összegezve tehát azt mondanám, hogy az ő három javaslatából egyet bizottsági 
módosító indítványként nyújtsunk be, amennyiben Kővári János ezzel egyetért, és akkor azt 
támogassuk. A másik két módosító indítványt viszont nem javasolom támogatni. 

Köszönöm a szót. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Először megkérdezem a tárca képviselőjeként 
a főosztályvezető-helyettes asszonyt, most nyilván az a), b), c), d) bekezdésekről kérdezem, 
azzal együtt, amit az alelnök úr javasolt. Itt a képviselő úr is említette, van egy kötelem az 
elkülönített alapra vonatkozóan, így a másik háromról kérdezném, illetőleg nyilvánvalóan 
erről is, csak akkor erről külön is legyen szíves nyilatkozni. 

 
DR PRÉM KRISZTINA főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Bizottság! A múlt heti közigazgatási államtitkári 
értekezlet nem javasolta támogatásra a benyújtott módosító javaslatot. Külön a 
településmodellekkel kapcsolatban az indokolásban az szerepel, hogy ezen a stratégiai 
szinten, ahogyan az országgyűlési határozati javaslat megfogalmazza a feladatokat, nem lehet 
célszerű egy konkrét eszköz nevesítése, de természetesen a bizottsági módosító javaslatot meg 
fogjuk vizsgálni.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Mielőtt feltenném szavazásra 

az a), b), illetőleg a d) javaslatot, azt javasolom, ahogyan az alelnök úr tette, hogy a 
c) pontunkban legyen egy utolsó fordulat, ami úgy szól majd: „Az erre vonatkozó EU-
javaslatokra tekintettel javasoljuk, hogy különítsen el ezen pénzalapokból a fenntarthatóság 
kialakítását szolgáló pilot projektekre.” Zárójelben oda írjuk be, hogy fenntartható 
településmodellek, zárójel bezárva. 

Az alelnök úrnak ügyrendi javaslata van.  

Dr. Nagy Andor (KDNP) ügyrendi javaslata 

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Azért, hogy egyszerűbb legyen a szavazás, mi lenne, 
ha Kővári János visszavonná a módosító javaslatait, és ezt az egyet pedig majd külön, egy 
bizottsági módosító javaslat formájában elfogadnánk? Nem tudom, hogyan fogunk szavazni, 
pontonként fogunk szavazni? 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Képviselő úré a szó. 
 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Nem szívesen teszek olyat, hogy visszavonok egy olyan 

javaslatot, amelyet már végiggondoltam, de, ha ez segíti a szavazást, akkor természetesen 
megteszem. A legfontosabb az, hogy az EU-s pénzalapokkal ez az eljárás megtörténjen, így 
kérem, erről szavazzunk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a képviselő úr visszavonta az 

5. ajánlási pontot. (Kővári János: Nem szívesen!) Nem szívesen tett ennek eleget, és ezt 
maximálisan akceptáljuk.  

A bizottság támogatja-e, hogy ezt a c) pontot az általam említett variációban bizottsági 
módosító indítványként benyújtsuk? Aki ezt támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! 
(Szavazás. – Mindenki jelez.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
támogatta a javaslatot. 

Még egy ajánlási pontról kell döntenünk, ez a 6. ajánlási pont, Kepli Lajos képviselő 
úr módosító indítványa, amit az előterjesztők nem támogatnak.  

A tárca álláspontja? 
 
DR PRÉM KRISZTINA főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: A tárca nem támogatja. A tisztelt bizottság támogatja-e ezt a módosító 
indítványt? Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás. – 1 igen szavazat.) 
Ki nem támogatja? (Szavazás. – 13 nem szavazat.) Tartózkodás van-e? (Nincs jelzés.) A 
módosító javaslatot a bizottság egyharmada sem támogatja. Köszönöm. 

Tisztelt Képviselőtársaim!  Még egy feladatunk van. Ahogyan kiküldtük önöknek, a 
Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról szóló H/9064. számú határozati javaslat 
melléklete 44. oldal harmadik bekezdésének szövege szükséges, hogy módosításra kerüljön. 
Itt a Keretstratégia a Költségvetési Tanácsot javasolja erre a célra, „az ezen tevékenységhez 
szükséges szakértői apparátusi hátteret pedig az Állami Számvevőszékben vagy a Magyar 
Nemzeti Bankban kellene létrehozni” szöveg pedig kivételre kerülne, és egy bizottsági 
módosító indítványban az „ebben az Állami Számvevőszék és a Költségvetési Tanács saját 
feladatkörében eljárva működne közre” szöveg kerülne, ahogyan ezt önöknek is kiküldtük. 
Ennek még egy 2. pontja is van, amelyben a korlátok betartását ellenőrző intézmények 
kerülnek felsorolásra.  

Ki támogatja ezt a bizottsági módosító indítványt? (Szavazás. – Mindenki jelez.) A 
bizottság 14 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a bizottsági módosító indítványt, így ez 
is benyújtásra kerül. Köszönöm. 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, 
valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10132. szám) 

Tisztelt Képviselőtársaim! Rátérünk a 2. napirendi pont tárgyalására. Köszöntöm 
Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető asszonyt. Tájékoztatom önöket, hogy ehhez a 
javaslathoz összesen három módosító indítvány érkezett. Az előterjesztő Bartos Mónika 
képviselő asszony. Kérem, előterjesztőként tegye meg a javaslatait. 

Az 1. pontban Magyar Zoltán képviselő úr módosító indítványa szerepel. Az 
előterjesztő asszony támogatja-e? 

Módosító javaslatok megvitatása 

BARTOS MÓNIKA (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A tárca támogatja-e? 
 
ÉRDINÉ DR. SZEKERES ROZÁLIA főosztályvezető (Vidékfejlesztési 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A tisztelt bizottság támogatja-e ezt a módosító 

indítványt? (Szavazás. – Nincs jelzés.) Nincs támogató. Ki nem támogatja? (Szavazás. – 
Mindenki jelez.) Ki tartózkodik? (Nincs jelzés.) A bizottság a módosító javaslatot egyhangúlag 
nem támogatta. 

A 2. ajánlási pontban Szél Bernadett képviselő asszony javaslata szerepel. Az 
előterjesztő támogatja-e? 

 
BARTOS MÓNIKA (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A tárca álláspontja? 
 
ÉRDINÉ DR. SZEKERES ROZÁLIA főosztályvezető (Vidékfejlesztési 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság támogatja-e? (Szavazás. – 2 igen 
szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 12 nem szavazat.) A módosító javaslatot a 
bizottság egyharmada sem támogatja. 

A 3. ajánlási pontban ugyancsak Szél Bernadett képviselő asszony módosító javaslata 
szerepel. Az előterjesztő támogatja-e? 

 
BARTOS MÓNIKA (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A tárca támogatja-e? 
 
ÉRDINÉ DR. SZEKERES ROZÁLIA főosztályvezető (Vidékfejlesztési 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság támogatja-e? (Szavazás. – 2 igen 

szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 12 nem szavazat.) Tartózkodás van-e? (Nincs 
jelzés.) A módosító javaslatot a bizottság egyharmada sem támogatja. Köszönöm szépen. 

A 2. napirendi pontot lezárom. 

A bizottság 2013. évi tavaszi ülésszakra szóló munkatervének megvitatása és 
elfogadása 

Tisztelt Képviselőtársaim! A 3. napirendi pontunkban a tavaszi munkaprogram 
elfogadása szerepel. A múlt héten kedden mindannyiuknak kiküldtük a javaslatot, ebben még 
egyetlenegy változás van: a III. pont 2. pontjának utolsó részében egy lehetőségként szerepel 
a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének bemutatkozása, ahogyan a tavaszi 
ülésszakban a napirendre tudjuk tűzni.  

Van-e további vélemény, javaslat a kiküldött bizottsági tavaszi munkaprogramhoz? 
(Jelzésre:) Bányai Gábor képviselő urat illeti a szó. 

 
BÁNYAI GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném bejelenteni, 

hogy szívesen látnám a bizottságot Bács-Kiskun megyében egy gemenci látogatásra, 
szerintem a sok gond mellett és a pesti flaszter után nagyon jó lenne. 
 

ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. Természetesen szerintem május körül, ahogyan 
az időjárás is lehetővé teszi, szívesen eleget teszünk a meghívásnak egy kihelyezett ülés 
keretében. 

(Jelzésre:) Turi-Kovács Béla alelnök urat illeti a szó. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Röviden tájékoztatni 

szeretném a bizottságot, hogy az ÁSZ elnöke a mostani előterjesztés tapasztalatai alapján azt 
az indítványt, illetve felajánlást tette, hogyha olyan indítványok kerülnek elő, amelyek 
valamilyen formában az ÁSZ-t érintik, előtte készséggel egyeztet akár a bizottsággal, akár a 
bizottság tagjaival. Ebben az esetben elkerülhetjük azt, hogy pénzügyi vagy egyéb 
kérdésekben esetleg nem lennénk pontosak. 

Szavazás a tavaszi ülésszak munkatervéről 

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr, élni fogunk ezzel a lehetőséggel. Szerintem a 
bizottság abszolút nyitott arra, hogy a javaslatok tekintetében véleményt kérjen az ÁSZ-tól, 
illetőleg az ÁSZ véleményét befogadja. Köszönöm szépen. 

Kérdezem: a bizottság elfogadja-e a tavaszi ülésszak bizottsági munkaprogramját? Aki 
támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás. – Mindenki jelez.) Köszönöm 
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szépen. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a munkaprogramot, most már 
munkaprogramunk is van. 

Egyebek 

Tisztelt Képviselőtársaim!  Az Egyebek keretében tájékoztatom önöket, hogy a 
március 18-ai hétfői ülésünkön, amely várhatóan a szokásos fél 10-es időpontban lesz, hacsak 
valamilyen egyéb kötelem nem jön közbe, várhatóan a Balaton kiemelt üdülőkörzet 
területrendezési tervének elfogadásáról szóló T/10329. számú módosítás kerül a 
napirendünkre, úgyhogy ezt már előre szeretném jelezni. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Amennyiben akár a Keretstratégiához, akár a törvényekhez 
még kapcsolódó módosító indítványok érkeznek, azokról még tárgyalni fogunk. 

Van-e egyéb megjegyzése bárkinek? (Nincs jelzés.) További szép napot, jó szavazást 
kívánok mindenkinek. Mai bizottsági ülésünket berekesztem. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 12 perc) 

  

Dr. Szili Katalin 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi 


