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Napirendi javaslat  
 

1. Tájékoztatás a PM10-szennyezés magyarországi helyzetéről, az 1330/2011. (X. 12.) 

kormányhatározattal elfogadott ágazatközi intézkedési program végrehajtásáról 

Tájékoztatást ad:  

Vidékfejlesztési Minisztérium képviselője  

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselője  

Lukács András elnök, Levegő Munkacsoport  

 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Szili Katalin (független), a bizottság elnöke  
 
Dr. Bácskai János (Fidesz)  
Schmidt Csaba (Fidesz)  
Dr. Aradszki András (KDNP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) dr. Bácskai Jánosnak (Fidesz)  
Bartos Mónika (Fidesz) Schmidt Csabának (Fidesz)  
Sebestyén László (Fidesz) dr. Aradszki Andrásnak (KDNP)  
 

Meghívottak részéről  

Jelenlévők  
 
Mészáros Imre osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Dr. Dobi Bálint főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
Dr. Vertetics Dávid (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 06 perc)  

Elnöki bevezető, napirend ismertetése 

DR. SZILI KATALIN (független), a bizottság elnöke, továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm önöket a mai bizottsági ülésünkön. Ahogy jeleztem előre és az előzetesen 
elfogadott munkaprogramunknak is megfelelően a mai ülésünknek egyetlen napirendi pontja 
van. Ez pedig a PM10 kérdésköreinek áttekintése, hiszen az elmúlt ülésszakon, a tavaszi 
ülésszakon már elhatároztuk, hogy ezzel foglalkozunk, akkor egy alkalommal ennek a 
napirendnek a tárgyalása elhalasztásra került.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Hölgyeim és Uraim! Kedves meghívott Vendégeink! 
Tájékoztatom önöket, hogy helyettesítésekkel együtt is jelenleg a bizottság képviselőinek a 
létszáma 8 fő, így nem határozatképes az ülésünk. A napirendi pont elfogadásától így 
eltekintek, és tárgyalásra késznek tekintem a bizottságot. Nyilvánvaló, hogy ettől még a téma 
számunkra legalább annyira fontos. Külön köszönöm, hogy a tárcák részéről és a Levegő 
Munkacsoport részéről is megjelentek, és ebben a vitában, illetőleg a tájékoztatásban részt 
vesznek. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 07 perc) 

 
(Az ezt követően 11 óra 52 percig tartó informális tanácskozásról szó szerinti emlékeztető 

készült.) 
 

 Dr. Szili Katalin 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


