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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 32 perc) 

Elnöki bevezető, napirend megszavazása 
DR. SZILI KATALIN (független), a bizottság elnöke, továbbiakban: ELNÖK: Jó 

reggelt kívánok! Tisztelt Képviselőtársaim! Kedves Vendégeink! Engedjék meg, hogy 
köszöntsem önöket a mai bizottsági ülésünkön.  

Tájékoztatom önöket, hogy a mai bizottsági ülésünknek összesen négy napirendi 
pontját terveztük, Egyebekkel együtt öt napirendi pontot. Tájékoztatom önöket, hogy a mai 
bizottsági ülésünkön Bányai Gábor képviselő urat Aradszki András képviselő úr, Koncz 
Ferenc képviselő urat Sebestyén László képviselő úr, Schmidt Csaba képviselő urat Bencsik 
János képviselő úr és Vincze László képviselő urat pedig Turi-Kovács Béla alelnök úr, 
Cseresnyés Péter képviselő urat pedig Kapus Krisztián képviselő úr helyettesíti. Ezzel együtt 
megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, így kérem, hogy elöljáróban és elsőként a 
napirendi javaslatot fogadjuk el. 

Kérdezem tisztelt képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja a napirendi javaslatot. 
(Szavazás.) Köszönöm, megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja, és így rá is 
térünk az első napirendi pontunkra. 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/12909. szám) (Általános vita) 

Amely a T/12909-es számon benyújtott, területfejlesztésről és területrendezésről szóló 
1996. évi XXI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára alkalmasságát 
tartalmazza. Tisztelt Képviselőtársaim! 

 Ennél a napirendi pontnál köszöntöm Greinstetter Balázs helyettes államtitkár urat, 
illetőleg Tóth Gábor Lajos területfejlesztési referens urat. Akkor elsőként államtitkár urat 
illeti a szó. Államtitkár úr. 

Greinstetter Balázs helyettes államtitkár kiegészítője 
GREINSTETTER BALÁZS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Jó napot kívánok mindenkinek! Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt 
Képviselők! 

Engedjék meg, hogy röviden bemutassam önöknek a ’96. évi XXI. törvény 
módosításához készült javaslatunkat. Bevezetésképpen annyit szeretnék mondani, hogy az 
elmúlt időszakban a területfejlesztési politika és annak eszközrendszere viszonylag kis 
eredményekkel tudott hozzájárulni a területi felzárkóztatási folyamatok és a helyi 
gazdaságfejlesztés funkciójához és szerepéhez. Ez volt az alapvető szempont és ok, ami miatt 
a törvénymódosításon a Nemzetgazdasági Minisztériumban dolgozni kezdtünk. 

Célunk az volt, hogy a törvénymódosítás eredményeként egy keretjellegű jogszabály 
jöhessen létre, aminek eredményeként egy eddigieknél hatékonyabban működő, 
áttekinthetőbb területfejlesztési és területrendezési törvény legyen, és a szabályozási keretek 
ennek megfelelően alakuljanak. 

Azt mindenképpen fontos még ezzel kapcsolatban elmondani, hogy munkánkat 
alapvetően meghatározta a Magyarország önkormányzatairól szóló törvény 2011-es 
rendelkezése, amely komoly szerepet szán a helyi területfejlesztésben, gazdaságfejlesztésben, 
vidékfejlesztésben és koordinációban a megyei önkormányzatoknak. 

A hatékonyság javítása érdekében szeretnénk elérni, hogy erősödjön a területi 
önkormányzatok, vagyis a megyei önkormányzatok és Budapest önkormányzatának szerepe a 
területi tervezésben és a tervek megvalósításában.  

Szeretnénk elérni, hogy átláthatóbb legyen a területfejlesztéssel kapcsolatos 
feladatmegosztás a kormányzati szereplők között, erősödjön a területi tervezés integráló 
szerepe, nagyobb összhang alakulhasson ki a hazai területfejlesztési célkitűzések, valamint az 
európai uniós támogatási források felhasználása között, valamint még egy komoly elvet 
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szerettünk volna minél hatékonyabban érvényesíteni, ez a szubszidiaritás elve, vagyis hogy a 
feladatok megosztása és a döntési kompetenciák lehetőség szerint legközelebbi szinten 
legyenek ahhoz, amely szinteken ezek relevánsnak tekinthetőek. 

Két dolgot szeretnék még kiemelni, ami talán külön említésre fontos ezzel a 
jogszabály-módosítással kapcsolatban: az egyik, ahogy már említettem, hogy a megyei 
önkormányzatoknak ezen a területen a szerepe az jelentősen bővül és megváltozik, ennek 
érdekében ez a jogszabály-módosítás részletesen bemutatja azt, hogy a megyei 
önkormányzatok területfejlesztési, területrendezési, vidékfejlesztési és koordinációs feladatai 
a tervek szerint pontosan mit jelentenének a következő időszakban, valamint ezzel 
kapcsolatban egy további fontos elem, hogy a végrehajtásban, ezen feladatok végrehajtásában 
a jogszabály elfogadása esetén a helyi szereplők szervezetrendszert is kapnak. A 
törvénymódosítás értelmében a regionális fejlesztési ügynökségek a megyei önkormányzatok 
tulajdonába kerülnek, és a feladatok végrehajtásában támaszkodhatnak ezekre a már jól 
működő szervezetekre. 

A másik fontos dolog, amit fontosnak tartok kiemelni, hogy a kormány szeretné 
egyértelműbbé tenni a kormányzat és a területi önkormányzatok közötti feladatmegosztást, 
valamint a koordinációt is hatékonyabbá tenni. Ennek érdekében új szervezeti kereteket alkot, 
az eddig működő illetőleg viszonylag problémákkal működő Országos Területfejlesztési 
Tanács helyett létrehozná a javaslat az Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórumot, 
az OTÉF-et, amelynek a feladata az önkormányzati szereplők és a kormányzati szereplők 
között a törekvések összehangolása a területfejlesztési politika minél hatékonyabb kialakítása 
érdekében.  

A fórum alapvetően egy egyeztetési fórum, amelyen a szereplőknek konszenzussal 
kell döntést hozniuk. Egy talán apróbb elem még: a benyújtott javaslat nemcsak a ’96. évi 
XXI. törvényhez fűződő jelentős módosításokat tartalmazza, hanem emellett az Országos 
Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatából eredő kisebb 
technikai jellegű módosításokat is átvezet. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megköszönöm helyettes államtitkár úrnak a kiegészítést, 

így, tisztelt képviselőtársaim, megnyitom a vitát. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki 
szólni kíván. (Nincs jelzés.) Amennyiben ilyen nincs, én megkérem alelnök urat, hogy legyen 
olyan kedves, és helyettesítsen addig, amíg én szólni kívánok. (Dr. Turi-Kovács Béla felé 
fordulva:) Turi-Kovács Béla alelnök urat kérem, hogy helyettesítsen addig, amíg én szólni 
kívánok. 

 
(Turi-Kovács Béla, a bizottság alelnöke veszi át az ülés vezetését.) 

 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Igen, megadom a szót elnök asszonynak. 

Bizottsági hozzászólások 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Államtitkár Úr! 
Egyrészről néhány kérdést szeretnék feltenni a tervezettel kapcsolatosan. Egyrészt, 

hogy készült-e hatásvizsgálat arra vonatkozóan, hogy ez a változtatás mit jelent az előző 
szabályozáshoz képest, illetőleg készült-e a tekintetben vizsgálat, hogy a meglévő stratégiai és 
operatív programokra ez hogy épül, illetőleg megfordítom, hogy ha ez a változtatás anélkül 
történik meg, hogy ez a stratégiai, illetőleg operatív programokat figyelembe venné, akkor 
szükséges-e ezen változtatás alapján esetleg a stratégiai és operatív programokat módosítani. 

A másik kérdés, amit szeretnék megemlíteni, ez pedig hogy az újonnan létrehozott 
Országos Területfejlesztési Érdekegyeztetési Fórum, amit létrehoznak, ebből a civil szféra 
miért maradt ki.  Hiszen hogyha érdekegyeztetésről beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy 
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javasolt, hogy a civil, illetőleg az érdekképviseleti szféra megjelenjen benne, pontosan az 
elnevezéséből, hiszen számomra legalábbis maga az elnevezésváltoztatás is azt jelentette, 
hogy esetleg nemhogy szűkíteni, hanem éppen bővíteni kívánják önmagában a kooperációt, 
illetőleg az egyeztetést. 

A megyei önkormányzatok a jövőben ezen változtatás alapján milyen feladatokat 
kapnak, szűkül vagy bővül ezen a területen a feladatok, illetőleg egy megjegyzésem lenne, 
hogy eddig véleményezhette a területrendezési terveket a főépítész, most a javasolt változtatás 
szerint csak javaslatot tehet a módosításra. Miért történt ez a változtatás, ami gyakorlatilag a 
főépítészi proaktivitást szűkíti? Így én azt gondolom, hogy legalább is fontos lenne a 
Fenntartható fejlődés bizottságnak is látnia, hogy ezekben a kérdésekben mi a tárca 
álláspontja.  

Köszönöm szépen, alelnök úr. 
 

(A bizottsági ülés vezetését dr. Szili Katalin, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Megadom a szót 

Szél Bernadett alelnök asszonynak és visszaadom az elnöklést elnök asszonynak. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a szót, alelnök úr. Én érdeklődéssel 

hallgattam a beszámolót, és azt, hogy az önök álláspontja szerint itt a szubszidiaritásnak a 
növeléséről lenne szó. Bár koherenciazavarok kiküszöbölésére kétségtelenül alkalmas ez a 
törvény, én azt látom, hogy sokkal inkább a kormánynak a jogköre emelkedik, és a 
szakhatóságok és az önkormányzatnak a jogköre pedig csökken. Én azt gondolom, hogy ez 
nem a szubszidiaritás növelése, hanem sokkal inkább annak az ellenkezője. És magam is 
aggodalommal észrevételeztem azt, hogy az állami főépítésznek a jogköre is csökken, hogyha 
a területrendezési tervek megvalósulásának a figyelemmel kíséréséről van szó. 

Ráadásul a főépítész előzetes véleményezési jogköre is megszűnik, ami szintén 
aggályos az én szempontomból. Legyenek kedvesek erre reflektálni, hogy ezekre miért van 
szükség. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök asszony. Képviselőtársaim, van-e egyéb? (Nincs 

jelzés.) Amennyiben nincs, akkor államtitkár urat illeti válaszra a szó. Államtitkár úr. 

Válaszok az elhangzottakra 
GREINSTETTER BALÁZS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, és köszönöm a kérdéseket.  
Természetesen, mint minden jogszabályalkotás esetén, hatásvizsgálat készült. Azt 

azért alapvetően fontos megjegyezni, hogy ez egy keretjellegű szabályozás, és az elfogadás 
esetén bonthatók alá a részletszabályok, melynek maga a törvény is megadja a szükséges 
felhatalmazó rendelkezéseket. Az valóban egy nagyon fontos kérdés, hogy a különböző 
stratégiákkal, operatív programokkal hogyan van mindez összhangban különösen abból a 
szempontból, mert a területfejlesztés, a megyék, helyi szereplők, városok fejlődésének egy 
lényeges elemét képezi most is, és talán még hangsúlyosabban fogja képezni a következő 7 
éves uniós periódusban. Ebből a szempontból egy teljesen összehangolt munka folyik, hiszen 
a Nemzetgazdasági Minisztérium készíti a jelenlegi jogszabály-módosítást. A 
Nemzetgazdasági Minisztérium előkészítésében kerül a jövő héten az országgyűlés elé a 
Nemzeti Fejlesztés 2030 nevet viselő területfejlesztési koncepció, mely hosszú távon 
határozza meg a területi és elsősorban gazdasági és társadalomfejlesztésnek az irányait, az 
ehhez rendelendő szakpolitikai alapvetéseket. Valamint szintén a területi operatív programok, 
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a terület- és a településfejlesztési operatív program és a Versenyképes Közép-Magyarország 
Operatív Program a Nemzetgazdasági Minisztérium felelősségi körébe tartozik. 

Úgyhogy azt tudom mondani, hogy ezeknek az anyagoknak, operatív programoknak, 
jogszabály-módosítási tervezeteknek a készítésénél maximálisan figyelembe vettük ezt, ennek 
a törvénymódosításnak is több eleme például a megyei önkormányzatoknak az RFÜ-k 
tulajdonba adása, a források felhasználása feletti kompetenciák bővítése pontosan azt a célt 
szolgálja, hogy a helyi szereplők összhangban az uniós és a hazai fejlesztési programokkal és 
forrásokkal hatékonyan részt tudjanak venni a helyi gazdaság és társadalom fejlesztésében.  

Az OTÉF-fel kapcsolatban feltett kérdés természetesen jogos, mi abból indultunk ki, 
hogy az érdekegyeztető fórum eddigi rendszere nem igazán volt működőképes, sőt az elmúlt 
két évben nem is került összehívásra. Alapvetően az volt a célunk, hogy egy hatékony és 
gyors kommunikáció alakulhasson ki azok között a szereplők között, akik döntési 
feladatokkal és kompetenciákkal rendelkeznek, így ezeket a szereplőket jelenítettük meg ezen 
az érdekegyeztető fórumon. 

A megyei önkormányzatok feladatait alapvetően tételesen felsorolja ez a jogszabály-
módosítás, kiemelt feladata a területfejlesztési koncepciók elkészítése, amit én fontosnak 
gondolok, hogy nagyon fontos feladata a területi szereplőknél helyi, akár határozatban, akár 
rendeletben, a partnerség szabályainak a kialakítása, ami pontosan azt a célt szolgálja, hogy 
egy alulról felfelé építkező fejlesztési koncepció alakulhasson ki.  

És ami még talán fontos és kiemelendő, hogy mind a nemzeti, mind az európai uniós 
források felhasználásával kapcsolatban itt megteremtődik a helyi szereplők számára a 
források felhasználásának a lehetősége. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben referens úr kívánja folytatni, akkor Tóth 

Gábor Lajos referens urat illeti a szó. 
 
TÓTH GÁBOR LAJOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Volt még egy kérdés az 

állami főépítésszel kapcsolatban. Lényegében ez a törvénymódosítás egy meglévő 
joggyakorlattal teremti meg az összhangot, a vonatkozó kormányrendeletek már ugyanezt a 
szabályozást tartalmazzák évek óta, és így kerül törvényileg is szabályozásra az állami 
főépítész feladata. 

Tehát a valós joggyakorlatnak megfelelően rakja rendbe a jogszabályt. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nyilvánvaló, jogászként az, hogy alulról építkeznek a 

jogszabályok, azzal én magam nem tudok egyetérteni, de ez hadd legyen az én problémám 
innentől. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdezem, hogy van-e egyéb kérdés, vélemény, javaslat. 
(Nincs jelzés.)  

 
Szavazás, előadó állítása 
Amennyiben nincs, akkor ebben az esetben az általános vitára alkalmasságról döntünk 

és azt követően pedig kijelöljük a bizottsági előadót. Tájékoztatom önöket, hogy szerdán lesz 
ennek a törvénynek a vitája, tehát szerdai napon kerül a plenáris ülés elé.  

Elsőként akkor kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja a T/12909. számú 
javaslatnak az általános vitáját, kérem, szavazzanak. (Szavazás.) 15 igen szavazattal. Ki az, 
aki nem támogatja? Nem támogatás nélkül. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 
tartózkodással megállapítom, hogy a bizottság támogatta a javaslatot. 

Előadót kell állítanunk. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki az, aki szerdai napon. 
(Dr. Aradszki András jelez.) Akkor Aradszki András képviselő úr lesz a többségi, kisebbségi 
véleményt pedig akkor Szél Bernadett képviselő asszony fog mondani. Kérdezem 
képviselőtársaimat, egyetértenek-e ezzel. (Szavazás.) Köszönöm, megállapítom, hogy a 
bizottság egyhangúlag támogatta ezt.  

Köszönöm szépen államtitkár úrnak és munkatársának a megjelenést. 
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Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/12792. szám) (Kapcsolódó és bizottsági módosító javaslatok megvitatása) 

 
Tisztelt Képviselőtársaim! Rátérünk a 2-es napirendi pontunkra, az egyes 

adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló javaslat, T/12792-es 
számon, kapcsolódó és bizottsági módosító javaslatok megvitatására kerül sor. 

Köszöntöm Palotai Kinga főosztályvezető asszonyt és Demeter Zsuzsanna 
osztályvezető asszonyt. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdezem főosztályvezető asszonyt, hogy 
tárca- vagy kormányálláspontot tudnak mondani. Főosztályvezető asszony. 

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó napot kívánok! Üdvözlöm, 

elnök asszony és üdvözlöm a bizottság tagjait. Kormányálláspontot tudunk mondani. 
 
ELNÖK: Kormányálláspontot, köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Akkor a 

T/12792/60. számú ajánlás, tehát a kiegészítő ajánlás, az általam jelzett kiegészítő ajánlás 30-
as pontja kerül akkor elsőként. Kovács Tibor képviselő úr javasolta a törvényjavaslat  
55. szakaszában a módosítást. Főosztályvezető asszony! 

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kormány nem támogatja. Tisztelt Képviselőtársaim! Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 3 igen szavazattal. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem szavazat. És ki 
az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett megállapítom, hogy a bizottság 
egyharmada sem támogatta.  

Most következik a kiegészítő ajánlás 90-es pontja, amiben a Költségvetési bizottság 
nyújtott be kapcsolódó módosító indítványt.  

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Kormány támogatja. Képviselőtársaim, ki az, aki támogatja? Kérem, 

kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) 16 igen szavazattal. Ki az, aki nem támogatta? 
(Szavazás.) 1 nem szavazattal és (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 

A kiegészítő ajánlás 91-es pontjában ugyancsak a Költségvetési bizottság módosító 
javaslata szerepel. Kormány? 

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Kormány támogatja. Képviselőtársaim, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 16 

igen szavazattal. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem és (Szavazás.) 1 tartózkodás 
mellett a bizottság támogatta.  

A 92-es ajánlási pont következik, ugyancsak a Költségvetési bizottság javaslata 
alapján. Kormány? 

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Kormány támogatja. Képviselőtársaim, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 16 

igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 1 nem és (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság 
támogatta. 
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A 93-as ajánlási pontban ugyancsak a Költségvetési bizottság javaslata szerepel. 
Kormány? 

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Kormány támogatja, igen. 
 
ELNÖK: Igen, feltételeztem, köszönöm. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm, 

16 igen szavazattal. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 1 nem és (Szavazás.) 1 tartózkodó szavazat 
mellett megállapítom, hogy a bizottság támogatta. Köszönöm főosztályvezető asszonynak és 
munkatársának a megjelenést. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Rátérünk a hármas napirendi pontunkra. Közben engedjék 
meg képviselőtársaim, hogy a Szegedi Egyetem egy csoportja szeretne bizottságunk 
munkájában, illetőleg vitájában részt venni, úgyhogy kérem volt képviselőtársunk, Géczi 
József Alajos tanár urat és hallgatóit, hogy foglaljanak helyet az ülésteremben, és köszöntjük 
őket. (Az egyetemisták helyet foglalnak az ülésteremben.) 

Egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/12910. szám) (Általános vita) 

Így mi viszont rátérünk a hármas napirendi pontunkra, egyes törvények 
területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat, mely T/12910-es számon 
került benyújtásra, ennek az általános vitája szerepel a napirendünkön. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Köszöntöm dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes 
államtitkár asszonyt, illetőleg dr. Schattmann Ferenc szakértő urat ennek a napirendi pontnak 
a megtárgyalásánál. Így itt szintén az általános vitára alkalmasságról kell döntenünk, illetőleg 
majd előadót kell állítanunk. Helyettes államtitkár asszonyt illeti elsőként a szó. 

Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár szóbeli kiegészítője 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! 
Néhány szóban ismertetném önökkel az önök előtt fekvő törvényjavaslatot. A 

törvényjavaslat három törvény módosítását foglalja magába, a bányászatról, a tervező és 
szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamarájáról, illetve fő részében az Országos 
Területrendezési Tervről szóló törvényt módosítja. 

Tekintettel arra, hogy a törvényjavaslat főként és alapvetően az Országos 
Területrendezési Tervről szóló törvény módosítására irányul, ezért engedjék meg nekem, 
hogy kiemelten erről mondjak néhány szót önöknek. 

Az imént tárgyalták önök és volt önök előtt az a területfejlesztésről és 
területrendezésről szóló törvényjavaslat, amelynek szintén az általános vitáját kérte a kormány 
a parlamenttől. Ez szorosan összefügg ezzel a törvényjavaslattal, amely most önök előtt 
fekszik. Az országos tervről szóló törvény ötévenkénti felülvizsgálatot ír elő saját maga 
részére, tehát maga a törvény mondja ki ezt az ötévenkénti felülvizsgálati kötelezettséget. 
Tulajdonképpen a kormány ennek tesz eleget ezzel a törvényjavaslattal, amelyet most önök 
látnak. 

Az országos tervről szóló törvény módosítását utoljára 2008-ban, tehát öt éve végezték 
el, a felülvizsgálatot nemcsak a törvényi előírás indokolja, hanem az is, hogy azóta országos 
koncepciók és tervek, ágazati stratégiák kerültek elfogadásra. Számos területrendezést érintő 
jogszabály is módosult, illetve a megyei területrendezési tervek felülvizsgálatra és elfogadásra 
kerültek. Mindezen változások és a törvény összhangjának a megteremtése is a cél. 

A felülvizsgálat célja tehát az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, 
valamint az ágazati koncepciókkal és stratégiákkal való összhang megteremtése, az országos 
terv célrendszere és szerkezete alapvetően ne változzon meg, ez is cél, illetve a terv 
keretjellegének erősítését és a szabályozás rugalmasabbá tételét is célul tűztük ki. 
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A törvényjavaslat az országos tervben az ország jövőképét vázolja fel, tulajdonképpen 
azt láthatjuk ebben, hogy az ország térszerkezete 20-30 év múlva hogyan fog kinézni. 
Térszerkezet alatt értjük a műszakiinfrastruktúra-hálózatok és a különböző rendeltetési 
területek rendszerét. 

A területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályok pedig pontosításra kerülnek a 
javaslatban, nagyobb változás a térségi övezeteket érinti. A törvényjavaslat ugyanis jelentősen 
csökkenti az országos, illetve a kiemelt térségi és a megyei övezetek számát, illetve új 
övezeteket hoz létre.  

Ilyen új övezet például a jó termőhelyi adottságú szántóterületek övezete, vagy a 
nagyvízi meder övezete, ugyanakkor megszüntetésre kerülnek például a vízeróziónak, 
valamint széleróziónak kitett övezetek. 

Kiemelt térségi és megyei szintről országos szintre emeli ugyanakkor a világörökségi 
és világörökségi várományos területek övezetét. 

Részletes hatásvizsgálati tanulmány is készült a törvénytervezet elkészítése előtt. 
Ennek alapján elmondhatom önöknek, hogy gazdasági hatásként értékelték az OFTK-ban lévő 
célokkal és ennek a növekedési pályájával való összhang megteremtését, az országos 
műszakiinfrastruktúra-hálózatot. Társadalmi hatásként pontosan az infrastrukturális hálózat 
potenciális növekedésével elsősorban a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével összhangban 
jelentkezik a foglalkoztatás növekedése, a megyei önkormányzatoknak pedig iránymutatást ad 
a területrendezési terveikhez. A környezeti hatásokat is elemezte a tanulmány, így a 
törvényjavaslat összhangban van a fenntartható fejlődési növekedés elvével, a térségi 
felhasználási kategóriák lehatárolásával. Igen széles körű társadalmi egyeztetése is megtörtént 
a törvénytervezetnek, mire elnyerte ezt a végleges formát, amely most önök előtt van. 

A megyei javaslatok az országos tervbe beépültek, fővárosi és megyei 
önkormányzatokkal több ízben történt egyeztetés. Az Országos Környezetvédelmi Tanács is 
megtárgyalta a dokumentumot, észrevételeiket a javaslatba beépítettük. A tervet lefordítottuk 
és megküldtük az összes szomszédos ország megfelelő szintű szakértőinek, egyelőre csak a 
szlovák kollégák adtak véleményt. Úgy gondolom, hogy a törvényjavaslat kiegyensúlyozott 
és koherens rendszert alkot, és megfelelő konszenzuson alapul.  

Kérem ezért, hogy az általános vitára alkalmasságát támogatni szíveskedjenek. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár asszony. Tisztelt Képviselőtársaim! 

Így a felvezetést követően megnyitom a vitát, kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki kérdést 
kíván feltenni vagy véleményt, javaslatot kíván megfogalmazni. Turi-Kovács Béla alelnök 
urat arra kérem, hogy helyettesítsen addig, amíg én magam néhány kérdést szeretnék helyettes 
államtitkár asszonynak feltenni. 

 
(Dr. Turi-Kovács Béla, a bizottság alelnöke veszi át az ülés vezetését.) 

 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Megadom a szót elnök asszonynak. 

Bizottsági hozzászólások 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Államtitkár asszony, 

nyilvánvaló, hogy akkor, amikor ezt a javaslatot én magam is kézbe vettem, egyrészt azt 
tartottam fontosnak, hogy milyen összefüggései vannak az első napirendben tárgyalt 
területrendezéssel kapcsolatos módosítással, tehát a területfejlesztésről és területrendezésről 
szóló ’96. évi törvény módosításával összefüggésben.  

De én azt gondolom, hogy különösen is érdemes odafigyelni néhány kérdésére ennek a 
területrendezési tervvel, illetőleg a területrendezéssel összefüggő módosításoknak. Amiben én 
szintén néhány kérdést szeretnék feltenni, hiszen elég vaskos ennek az OT-nak a módosítása, 
így nem fontolták-e esetleg azt meg, hogy egy új kerüljön beadásra a parlamenthez. Hiszen én 
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azt gondolom, és ezzel kapcsolatos a második kérdésem, hogy gyakorlatilag ebben 
legalizálják a Paks-II., illetőleg Paksnak a bővítését, mert ha ez így van, akkor ennek a 
beruházásnak a nagysága mindenképpen azt igényelné, hogy a legmagasabb döntés szülessen. 
És megkockáztatom, akár még a népszavazás elrendelése is megnyugtatóbb lenne, hogyha a 
parlament ezt tenné. Így ebben szeretném, ha számomra megnyugtató választ adnának. 

Köszönöm szépen. Alelnök úr. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Átadom az elnöklést. 

 
(A bizottsági ülés vezetését dr. Szili Katalin, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm, visszaveszem az elnöklést, és Jávor Benedek képviselő urat illeti 

a szó. 
 
JÁVOR BENEDEK (független): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt 

Bizottság! 
Csatlakozva elnök asszony hozzászólásához, én is jelezni szeretném, hogy ez a 

törvény gyakorlatilag kész tényként kezeli a paksi atomerőmű bővítését, a Paks-II. erőmű 
létesítését. Fenntartom azt a korábban hangoztatott álláspontomat, hogy erről olyan 
parlamenti határozat, amely jogszerűen lehetővé tenné ezt a bővítést, nem született. A 2009-es 
határozat az a bővítés előkészítéséről és az alternatívák vizsgálatáról szólt, nem pedig 
döntésnek minősül a paksi bővítés ügyében. 

Legutóbb a parlamentben feltett kérdésemre kapott válasz, amely az 
energiastratégiából vezeti le a paksi bővítés elfogadását, azt gondolom, nevetséges, nem az 
energiastratégiába rejtve kell és nem a területrendezéssel összefüggő törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslatba rejtve kell ezt a döntést meghozni, hanem erről minimum egy nyílt 
döntést a parlamenti szinten meg kell hozni. Ez nem történt meg, és csatlakozom elnök 
asszonyhoz abban a tekintetben is, hogy ez nem lehet pusztán egy parlamenti döntés, itt a 
széles nyilvánosság bevonásával átfogó vitát kellett volna lefolytatni erről a döntésről, és 
megkockáztatom, hogy a lakossági vélemény kikérését követően hozhat egy ilyen súlyú 
kérdésben csak döntést a parlament. Ez nem történt meg. Ez a lopakodó előkészítése a paksi 
bővítésnek álságos, nem felel meg a demokrácia kritériumainak, és azt gondolom, hogy 
menekülés az elől a nyílt vita elől, amit a paksi bővítés ügyében le kéne folytatni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! (Jelzésekre:) Többen jelezték 

felszólalási szándékukat, először Turi-Kovács Béla alelnök úrnak adok szót. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Szeretném leszögezni, hogy 

még a tág értelmezése esetében sem a javaslatnak nem értékelhető oly módon ez a javaslat, 
mintha ez valamiféle előfutára kívánna lenni egy olyan döntésnek, mint amiről ellenzéki 
oldalról elhangzottak képviselői felszólalások. 

A 2009-es határozat szellemén belül különböző előkészítő lépéseknek a megtételére 
mindenképpen mód és lehetőség van, hiszen erről szól ez a határozat. Ezt meghaladó törekvés 
pedig a kormány részéről nem történt, ebben az előterjesztésben pedig különösen nem. Tehát 
azt javaslom, hogy a vita kereteit tartsuk belül azon, ami a javaslatban egyáltalán 
előterjesztésre került. Ennek hiányában meggyőződésem szerint bármi ebbe a keretbe 
behozható lenne, így a magam részéről úgy gondolom, hogy a javaslat mindenképpen 
támogatható. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. (Jelzésekre:) Szél Bernadett alelnök asszony 

következik, őt Cseresnyés Péter képviselő úr követi. 
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DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a szót, elnök asszony, és én is szeretnék 

csatlakozni az előttem felszólaló ellenzéki képviselőkhöz, ugyanis teljesen világosan látszik 
ebből a törvényből, hogy egy sajátos tehetetlenségtől hajtva itt most át próbálják erőltetni 
lépésről lépésre a Paks-II. bővítést anélkül, hogy egy demokratikus, széles körű úgy szakmai, 
mint a társadalom véleményének a megismerésére törekvő vita megtörténhetett volna ebben 
az országban. 

Én nagyon problémásnak tartom azt, hogyha itt most darabonként, törvényenként 
próbálják az országgyűlésen keresztül vinni ezt az akaratot, megkerülve azokat a minimálisan 
szükséges egyeztetéseket, amik egyáltalán ahhoz szükségesek lennének, hogy erről a 
kérdésről érdemben és szakmailag tudjunk beszélni ebben az országban. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Cseresnyés Péter képviselő urat illeti a szó. 
 
CSERESNYÉS PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen. Ha szabad, akkor én Paksról 

ellépnék egy másik területre, kérdezni szeretnék. Egy nagyon rövid kérdést szeretnék 
megfogalmazni. Szeretném megkérdezni, hogy a Natura 2000 hatásbecslés elképzelésbe, 
fogalomba beletartozik az is, hogy megvizsgálják, hogy minden egyes Natura 2000-be vont 
terület, Natura 2000 alá történt bevonása megfelelő volt-e és jó volt-e, vagy pedig majd más 
okok folytán történt ez meg, mert nekem van másfajta tapasztalatom is. Tehát nem feltétlen 
csak a védelem, természetvédelem volt itt a fő szempont egyes területek bevonásával, hanem 
egyéb szempontok is, ami egyéb szempontok alapján történt területbevonás, mondjuk, egy 
településnek a fejlesztési lehetőségeit korlátozza. És itt nem a jó szándékot akarom én 
elvitatni, hanem a nem megfelelő körültekintő döntésmeghozatalt vagy döntés-előkészítést. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. (Jelzésre:) Aradszki András képviselő urat 

illeti a szó. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Én sajnos kénytelen vagyok visszatérni, 

köszönöm a szót, az ellenzéki képviselők által felvetett dologhoz, ez a paksi bővítés burkolt 
elfogadtatásának a vádjához. Én úgy gondolom, hogy aki egy kicsit is ismeri ezeknek a 
feltételeit, hogy hogy kell egy paksi atomerőmű bővítését engedélyezni, és milyen módon kell 
az ehhez szükséges döntéseket akár parlamenti, akár kormányzati szinten lefolytatni, az nem 
is igazán érti, hogy miről beszélnek képviselőtársaim. 

Ha úgy gondolják, hogy testidegen az erre vonatkozó rendelkezés a tervezetből, akkor 
ilyen alapon vegyük ki a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztésére vonatkozó rendelkezéseket is. 
Azt miért nem vesszük ki? Egyszerűen nem értem ezt a hisztériakeltést. Én úgy látom, tisztelt 
képviselő asszony meg képviselő úr, hogy pontosan az ilyen megnyilvánulások akadályozzák 
a normális és értelmes vitát. Erre figyelemmel is úgy gondolom, hogy kormánypárti 
képviselők részéről mi támogatni tudjuk ezt a javaslatot. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár asszony, önt illeti a szó. 

Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár válaszai 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! 
Próbálok a kérdések sorrendjében haladni. Az OT ismételt kiadására vonatkozóan: itt 

az eredendő cél az volt, hogy az OT egy folyamatos változást mutasson, ezért nem tervezzük 
az OT ismételt kiadását, hiszen akkor pontosan ennek a folyamatnak vennénk elejét, ami egy 
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folyamatos megújulás. Mint ahogy a törvény is mondja, egy ötévenként felülvizsgálatot 
tételez fel és tesz kötelezővé. 

Pakssal kapcsolatban én úgy gondolom, hogy az övezetek újrasorolása, az övezetek 
tisztázása a cél. Ennyi erővel mondhatnánk azt is, hogy szélerőműveket akarunk telepíteni, és 
az a cél. Tehát nem volt cél és nem volt szándék burkoltan sem Paks-II. megteremtése. Ha 
önök előtt van a tervezet, akkor több térképmellékletet is találnak. Ha ezeket a térképeket 
egymásra tesszük, akkor lehet látni, hogy mely övezeteknél van fedés, mely övezetek azok, 
amelyeket a tervezés során, hosszú távú tervezés során figyelembe kell venni, és nem volt 
szándék semmilyen módon Paks bármilyen burkolt bevonása ebbe a körbe. Hiszen ennek az 
előterjesztésnek ez nem is lehet célja. 

A Natura 2000-rel kapcsolatban mi azt vizsgáltuk az övezetek kialakításánál, hogy a 
Natura 2000 beruházásai milyen környezeti hatásokat keletkeztettek, vagy milyen környezeti 
hatásai voltak ennek. Maga a Natura 2000 nem is tárcánk feladata, hanem a VM feladata, 
tehát nem volt célja ennek az előterjesztésnek ez sem, de természetesen vizsgáltuk, hogy azok 
a beruházások, amelyek a Natura 2000 keretében megvalósulnak vagy megvalósultak, 
azoknak milyen hatásai vannak. 

Köszönöm szépen. 
 
Szavazás, előadók kijelölése 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár asszony. Tisztelt Képviselőtársaim!  
Elérkeztünk akkor a szavazáshoz, és kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja 

a T/12910. számú javaslat általános vitáját, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) 15 
igen szavazattal. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem szavazat mellett. Ki az, aki 
tartózkodott? Tartózkodás nem volt. Megállapítom, hogy a bizottság támogatta a javaslat 
általános vitáját.  

Előadót kell állítanunk. Ez is szerdán lesz, tájékoztatom képviselőtársaimat. Aradszki 
András képviselő úr akkor felvállalja ezt is. Kérdezem képviselőtársaimat, kívánnak-e 
kisebbbségit. (Szél Bernadett jelez.) Igen, Szél Bernadett alelnök asszony vállalná a 
kisebbségi előadót. Kérdezem képviselőtársaimat, támogatják-e akkor ezt a javaslatot. 
(Szavazás.) Köszönöm, megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta.  

Megköszönöm államtitkár asszonynak és munkatársának a részvételt, további szép 
napot kívánok önöknek. 

Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12908. szám) (Gulyás Gergely (Fidesz) képviselő önálló indítványa) 
(Általános vita)  

Rátérünk a négyes napirendi pontunkra, az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi 
CXI. törvény módosításáról szóló T/12908-as számú javaslatra, Gulyás Gergely képviselő úr 
önálló indítványa. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Köszöntöm ennél a napirendi pontnál Salgó László 
főosztályvezető urat a KIM részéről. Tájékoztatom önöket, hogy az Emberi jogi bizottság 
tárgysorozatba vette ezt a javaslatot, így öné a szó. És az előterjesztőt pedig tudomásom 
szerint Bartos Mónika képviselő asszony fogja helyettesíteni. Így akkor először képviselő 
asszonyt kérdezem, hogy mint előterjesztő kívánja-e kiegészíteni a javaslatban foglaltakat.  

Képviselő asszony! 

Bartos Mónika előterjesztő szóbeli kiegészítője 
BARTOS MÓNIKA (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. 

Ahogy képviselőtársaim is látják, Gulyás Gergely képviselőtársam indítványa, módosító 
indítványa három részben módosítja az alapvető jogok biztosáról szóló törvényt. Az egyik 
módosítási rész az elnevezést pontosítja a jobb megjegyezhetőség érdekében. Az „alapvető 
jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese” elnevezés helyett 
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a „jövő nemzedékek szószólója” címet, „alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő 
nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettese” helyett pedig a „nemzetiségi jogok 
szószólója” címet viselheti majd a két ombudsmanhelyettes. Ez szerintem nagyban segíti 
majd azt, hogy az emberek is jobban értsék, hogy miről is van szó, és milyen feladatokat 
látnak el az ombudsmanok. 

A feladatok pontosítását is tartalmazza ez a javaslat. Ami talán a bizottságunkat 
leginkább érinti, az az, hogy a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesnek a 
feladatai közé kerül majd, hogy figyelemmel kíséri a nemzeti fenntartható fejlődési stratégia 
megvalósulását. Szerintem ez fontos pont, és ami még kiemelendő, hogy a nemzeti társadalmi 
felzárkóztatási stratégia megvalósulását pedig majd a nemzetiségi jogok szószólója fogja 
figyelemmel kísérni. 

A harmadik pont, amely a javaslat fő gerincét jelenti, az pedig a folyamatos 
feladatellátás érdekében tesz egy olyan javaslatot, hogyha az alapvető jogok biztosa és 
helyettese megbízatása egyszerre, tehát egy időben szűnik meg, akkor a helyettes személyre 
az újonnan megválasztott alapvető jogok biztosának legyen még harminc napja, harminc nap 
álljon rendelkezésére. 

Köszönöm szépen, elnök asszony, a lehetőséget, hogy ezeket a pontokat 
ismertethettem. 

 
ELNÖK: Én köszönöm képviselő asszonynak, hogy helyettesítette képviselő urat, 

először a kormány álláspontját kérem szépen ezzel a képviselői önálló indítvánnyal 
kapcsolatosan. Főosztályvezető úr, öné a szó. 

 
SALGÓ LÁSZLÓ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! 
Tárcaálláspontot tudok képviselni és a tárca támogatja a javaslatot. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Jávor Benedek képviselő úr jelezte elsőként, 

hogy szólni kíván. Képviselő úr. 

Bizottsági hozzászólások 
JÁVOR BENEDEK (független): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Bizottság! 
Álláspontom az ombudsmani rendszer átalakításával kapcsolatban ismeretes, azt 

gondolom, hibát követett el az országgyűlés akkor, amikor a korábbi ombudsmani rendszert 
felszámolva megszüntette a jövő nemzedékek, a kisebbségek, illetve az adatvédelem önálló 
biztosi vagy az ehhez kapcsolódó jogok önálló biztosi védelmét. 

Ebben a javaslatban én azt látom, hogy a kormányoldal is felismerte azt, amire az 
akkori vitában felhívtam a figyelmet, hogy azok a jogosítványok, amelyekkel a helyettesek az 
új törvényben rendelkeznek, ezek nem elegendőek ahhoz, hogy megfelelően el tudják látni azt 
a feladatot, amire rendeltettek. Sajnos nem jutott el elég messze ebben a felismerésben a 
kormányoldal. Tehát azok a jogkörbővítések, amelyek ebben a törvényjavaslatban 
megjelennek, ezek pusztán szépségflastromként tekinthetők, érdemi, hozzáadott 
jogosítvánnyal nem fognak a helyettesek ezt követően sem rendelkezni. Ahhoz, hogy 
hatékonyan a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa el tudja látni a feladatát, a hosszú távú 
érdekek, környezeti szempontok, jövő nemzedékek jogainak a védelmét, a jelenleginél 
lényegesen szélesebb, a korábbinál önállóbb biztoshoz hasonló jogkörökre van szükség.  

Tehát ez a javaslat így önmagában pusztán arra jó, hogy beismeri a problémát, és nem 
oldja meg. Ezzel összefüggésben jelzem, hogy fogok is olyan módosító indítvánnyal élni a 
javaslathoz, amely helyreállítja a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának az eredeti 
jogköreit a feladat megfelelő szintű ellátása érdekében. 

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e egyéb? (Nincs jelzés.) Én arra kérem Turi-Kovács 
Béla alelnök urat, hogy egy mondatom erejéig legyen olyan kedves átvenni az elnöklést.  

 
(A bizottsági ülés vezetését dr. Turi-Kovács Béla, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Átveszem az elnöklést. 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! 
Én egyetlenegy dolog ügyében szeretnék szólni, ez pedig, várhatóan egy konkrét 

módosító indítvánnyal is élni fogok, én csak megfontolás tárgyává kérem, tegye az 
előterjesztő, hogy az 1. § (2) bekezdés f) pontjában azt fogalmazza meg, hogy figyelemmel 
kíséri a nemzeti fenntartható fejlődés stratégia megvalósulását.  

Én ennél egy kicsit általánosabbá tenném ezt a megjelölést, és én úgy gondolom, hogy 
érdekünk az, hogy a fenntartható fejlődést szolgáló alapstratégiák ügyében is legyen meg ez a 
lehetősége. Mert én úgy gondolom, hogyha figyelembe vesszük azt, amit egyébként a 
parlament jóváhagyott, hogy van egy nemzeti fenntartható fejlődési keretstratégiánk, illetőleg 
van egyéb, én azt hiszem, érdemes lenne esetleg, és kérem ebben kormányzópárti 
képviselőtársaimat is, hogy legyenek támogatók, hogy egy ilyen javaslatot, akár én még azt is 
el tudom képzelni, hogy a bizottságunk nyújtsa be. 

Köszönöm szépen, alelnök úr, köszönöm a lehetőséget. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Visszaadom az elnöklést. 
 

(A bizottsági ülés vezetését dr. Szili Katalin, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, akkor visszaveszem az elnöklést. Kérdezem, van-e 

egyéb? Képviselő asszony kíván-e reagálni az elhangzottakra? (Bartos Mónika nemet jelez.) 
Nem kíván. Főosztályvezető úr? (Salgó László nemet jelez.) Nem kíván.  

Szavazás, előadók kijelölése 

Tisztelt Képviselőtársaim! Akkor a kérdés az, hogy a bizottság támogatja-e ennek a 
javaslatnak az általános vitáját. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja. 
(Szavazás.) Köszönöm, ez 17 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 1. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Tehát 1 nem és 1 tartózkodó szavazat mellett megállapítom, hogy a 
bizottság támogatta ezt a javaslatot. 

 Ma este lesz ennek a vitája. Kérdezem, hogy ki az, aki vállalja ennek a bizottsági 
előadói szerepét? (Bartos Mónika jelez.) Bartos Mónika képviselő asszonyt jelölném ki erre a 
feladatra. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja ezt a javaslatot. (Szavazás.) 
Köszönöm. Kívánnak-e kisebbségi előadót állítani? (Jávor Benedek jelez.) Igen, így Jávor 
Benedek pedig a kisebbségi előadó szerepét vállalná. Akkor kérdezem képviselőtársaimat, 
ebben a formában támogatjuk-e ezt. (Szavazás.) Köszönöm, megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag támogatta, hogy Bartos Mónika képviselő asszony a többségi, illetőleg Jávor 
Benedek képviselő úr a kisebbségi előadója legyen ennek a témának. 

Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. 

Egyebek 
Tisztelt Képviselőtársaim! Rátérünk az Egyebek napirendi pontunkra. Ebben 

elöljáróban szeretném tájékoztatni önöket, hogy a következő ülésünk jövő hétfőn 9 óra 30 
perckor kerül megtartásra várhatóan a ma tárgyalt javaslatok módosító javaslatai kerülnek 
napirendre, illetőleg az ENSZ Éghajlatváltoztatási Keretegyezménye, illetőleg a kiotói 
jegyzőkönyv végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény. Továbbá az 



 17 

üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszeréről és az erőfeszítési megosztási 
határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat, T/12973-as számon kerül benyújtásra, ennek az általános vitára 
alkalmassága kerül napirendünkre. 

Illetőleg tájékoztatom önöket, 2013. december 2. és 4. között hazánkba látogat a 
moldáv parlament társbizottsága, akikkel december 3-án 11 és 14 óra között egy tárgyalásra 
és egy ebéd megtartására kerül sor. Kérem képviselőtársaimat, hogy lehetőség szerint minél 
nagyobb számban, hiszen azt hiszem, hétfő-kedd-szerda az ittlétük, vegyenek részt ezeken a 
rendezvényeken. 

Van-e egyéb, tisztelt képviselőtársaim? (Jelzésre:) Szél Bernadett alelnök asszonyt 
illeti a szó. 

Dr. Szél Bernadett javaslata 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a szót, elnök asszony. Múlt héten már 

próbálkoztam ezzel a témával egyebek napirendben, sajnos határozatképtelenek lettünk, 
úgyhogy most örömmel látom, hogy határozatképesek vagyunk. És ha a bizottság támogatni 
kívánja, akkor van-e lehetősége annak a javaslatomnak, ami alapvetően arról szól, hogy a 
paksi bővítéssel kapcsolatban legyen egy szakbizottsági ülés itt a Fenntartható fejlődés 
bizottságában, amelyre meghívnánk azokat az úgy politikai, mint szakmai illetékeseket, akik a 
Paks-II. bővítés projektjében kulcsszerepet játszanak.  

Itt arról van szó, hogy miniszterelnök úr most már elég világos közléseket adott arra 
vonatkozóan, hogy az új paksi blokkokból származó áram elképzelése szerint a legolcsóbb 
lenne Európában, csak hát ezt semmiféle szakmai számítás nem támasztja alá. Így célszerű 
lenne szakmai keretek között beszélni arról, hogy pontosan mit jelent a paksi bővítés 
Magyarország számára. Egyrészt javasolnám a két blokk és a kapcsolódó beruházások áráról 
való diskurzust. Arról való megbeszélést, hogy ki finanszírozná ezt a projektet. Fontos lenne 
információkat kapnunk arról is, hogy a termelői áramár pontosan hogyan alakulna. A 
tenderkiírással kapcsolatban van szükségünk információra, és szintén kardinális kérdés az, 
hogy a Paks-II.-ből származó kiégett fűtőelemeket Magyarország hogyan kívánja kezelni, 
főleg annak tudatában, hogy 2012 után a kapcsolódó uniós direktíva kapcsán Magyarország 
felelőssége lesz ezeknek a saját területén való elhelyezése. 

Úgyhogy pár hete voltam magam is bejáráson Pakson egy delegációval, és a Paks-II. 
projektcéggel való találkozásom nem arról győzött meg, hogy nyílt párbeszéd lenne ezekről a 
témákról jelenleg. Azt gondolom, hogy itt az idő, hogy ebben változás következzen be, és azt 
gondolom, hogy a Fenntartható fejlődés bizottságának ebben komoly szerepet kell vállalnia. 

Azt javaslom konkrét meghívotti körnek, hogy egyrészt a Nukleáris Energia 
Kormánybizottság jöjjön el az ülésre, jöjjön el a Paks-II. projektcég vezetősége, illetve a 
tulajdonos MVM Zrt. vezérigazgatójának a meghallgatását is javaslom. 

Kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák ezt az elképzelést és kerüljön sor itt a 
Fenntartható fejlődés bizottságában egy rendkívüli szakmai ülésre, ahol a Paks-II. bővítésről 
tudunk érdemben beszélni érdemi előadók társaságában.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök asszony. (Jelzésre:) Jávor Benedek képviselő úr 

kért szót. Ugyancsak ebben a témában, képviselő úr? (Jávor Benedek: Igen, igen, ehhez 
kapcsolódóan.) Igen, öné a szó. 

 
JÁVOR BENEDEK (független): Köszönöm a szót, elnök asszony. Csatlakozva 

alelnök asszony előterjesztéséhez, én javasolnám, hogy a meghívottak körét még bővítsük 
többek között az MVM Paks-II. projektcég igazgatósági tagjaival, az Országos Atomenergia 
Hivatal vezetőségével, a minisztérium képviselőivel, illetve szeretném jelezni, hogy mind a 
projektcég, mind az MVM részéről visszatérően az a hivatkozás az adatok kiszolgáltatásának, 
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kiadásának a megtagadására, hogy ezek olyan érzékeny üzleti adatok, amelyek a tenderkiírás 
során kárt okozhatnak a magyar államnak. 

Ez vonatkozhat adott esetben az adatok bizonyos körének a nyilvánosságra hozatalára. 
Biztos vagyok benne, hogy rengeteg adatot nyilvánosságra lehetne hozni, amit most nem tesz 
meg az illetékes tárca, illetve az MVM és a Paksi Atomerőmű Zrt. Képviselőként azonban azt 
gondolom, hogy jogunk van ezeket az adatokat megismerni, és hogyha olyan érzékeny adat 
hangzik el az ülésen, vagy vannak olyan érzékeny adatok, amelyek nyilvánosságra kerülését 
nem támogatja a kormányzat, akkor javaslom, hogy ezeknek az adatoknak a tájékoztatására 
zárt ülés keretében kerüljön sor, és a minősített adatok védelmére vonatkozó szabályok 
értelmében természetesen a titoktartási kötelezettsége ezeknek az adatoknak a körére a 
képviselőknek fenn fog állni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm képviselőtársaim. Ki az, aki még szólni kíván ebben a 

témakörben? (Jelzésre:) Akkor Turi-Kovács Béla alelnök úr, azért is vártam alelnök urat, 
reméltem, köszönöm. 

 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm. Szeretném felhívni a bizottság 

szíves figyelmét, hogy a napirendek megtárgyalásának a befejezéséig van lehetőség 
képviselői indítvány előterjesztésére a napirend kiegészítésére. Ezt, ha az ülésen történik, nem 
egyszerű többséggel, minősített többséggel kell elfogadni. Egyébként pedig írásban lehet 
előterjeszteni a napirend kiegészítésére vonatkozó indítványokat, amelyeket a bizottság a 
napirend elfogadása során dönt el.  

Az Egyebek napirendi pontra vonatkozóan, ha jól emlékszem, ’99-ben, de lehet, hogy 
2000-ben még az Ügyrendi bizottság hozott egy egyértelmű és általános érvényű 
állásfoglalást, amely szerint az Egyebek napirendi pont nem alkalmas arra, hogy az Egyebek 
napirendi pontban érdemi döntésben foglaljon állást a bizottság a napirendi pontok lezárását 
követően. Ugyanis már csak vitára van lehetőség, de nincs lehetőség arra, hogy döntés 
szülessen.  

Ezért ha a képviselőtársaink fenntartják az indítványaikat, akkor arra mód van, hogy 
ezt írásban előterjesszék, és a következő ülésünkön az előterjesztett napirend felvételéről vagy 
elutasításáról a bizottság döntsön. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselő úr, illő tisztelettel csak annyit szeretnék mondani, 

hogy az Egyebek napirend is napirend, tehát nyilvánvaló, hogy én elfogadom alelnök asszony 
és képviselő asszony indítványát, arra kérem önöket, hogy írásban tegyék meg a következő 
alkalomra, és majd döntünk arról, hogy napirend keretében ez kerüljön-e napirendre. 
Úgyhogy arra kérem alelnök asszonyt, hogy ezt szerintem még a mai napon tegye meg, hogy 
a jövő héten napirendre tudjuk venni. 

Köszönöm szépen, és akkor döntünk majd a napirendről. Köszönöm. Van-e egyéb? 
(Nincs jelzés.) Nincs, köszönöm szépen, akkor kívánok önöknek szép napot, további szép 
hetet.  

Viszontlátásra a plenáris ülésen! 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 28 perc) 
 
 
 

Dr. Turi-Kovács Béla 
a bizottság alelnöke 

 

 Dr. Szili Katalin 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Dóra 


