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Napirendi javaslat  
 
1. A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti 

nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről 
szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/13628. szám) 
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2. 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  
Szabó Imre (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dr. Szél Bernadett (LMP), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Bácskai János (Fidesz)  
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Bencsik János (Fidesz)  
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Kapus Krisztián (Fidesz)  
Koncz Ferenc (Fidesz)  
Schmidt Csaba (Fidesz)  
Sebestyén László (Fidesz)  
Vincze László (Fidesz)  
Dr. Aradszki András (KDNP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Bányai Gábor (Fidesz) dr. Bácskai Jánosnak (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz)  
Kővári János (Fidesz) dr. Aradszki Andrásnak (KDNP)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
 
Dr. Pőcze Orsolya helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 08 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. SZILI KATALIN (független), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Képviselőtársaim! Kedves Vendégeink! Köszöntöm önöket a mai bizottsági 
ülésünkön, ami várhatóan az utolsó ebben a ciklusban. Tájékoztatom önöket, hogy a mai 
bizottsági ülésünknek összesen kettő napirendi pontját terveztük. Az első napirendi pont a 
T/13628. számú javaslat kapcsolódó módosító javaslatainak megvitatása, a második napirendi 
pontunk az „egyebek”.  

Tájékoztatom önöket, hogy Bányai Gábor képviselő urat Bácskai János képviselő úr 
helyettesíti, Horváth Zsolt képviselő urat pedig Turi-Kovács Béla alelnök úr, illetőleg Kővári 
János képviselő urat Aradszki András képviselő úr. Mindezekkel együtt megállapítom, hogy a 
bizottság határozatképes. Kérdezem önöket, hogy elfogadják-e az általam jelzett napirendi 
ajánlást. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a 
napirendi ajánlásomat.  

A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti 
nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló 
egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/13628. szám) (Kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása) 

Köszöntöm ennél a napirendi pontnál Pőcze Orsolya helyettes államtitkár asszonyt. 
Kérdezem államtitkár asszonyt, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot tud-e mondani. 

 
DR. PŐCZE ORSOLYA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tisztelt Elnök Asszony! Tárcaálláspontot tudok mondani. 
 
ELNÖK: Tárcaálláspontot, köszönöm szépen. 
Tisztelt Képviselőtársaim! A kiegészítő ajánlás 1. pontjában Jávor Benedek képviselő 

úr kapcsolódó módosító javaslata szerepel. Államtitkár asszony! 
 
DR. PŐCZE ORSOLYA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Három 

igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy nem szavazat. Egyharmadot 
sem kapott, a bizottság nem támogatta. 

A 2. ajánlási pontban ugyancsak Jávor Benedek képviselő úr javaslata szerepel. 
Kérdezem államtitkár asszonyt, hogy támogatja-e a tárca.  

 
DR. PŐCZE ORSOLYA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. (Jelzésre:) Szél Bernadett képviselő asszony, alelnök 

asszonyt kért szót. Alelnök asszony! 
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a lehetőséget, elnök asszony. Indoklást 

szeretnék kérni a nem támogatással kapcsolatban, ha lehetséges. 
 
ELNÖK: Államtitkár asszony, öné a szó. 
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DR. PŐCZE ORSOLYA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy az indokaink nagy részét már kifejtettük. Én ehhez 
még azt szeretném hozzátenni, hogy valójában ebből a kapcsolódó módosító javaslatból nem 
állapítható meg, hogy ki a kötelezettség címzettje, nem határozza meg azt, hogy pontosan 
mikor kellene kiírni ezt a népszavazást, a kiírásért felelős személyt sem jelöli meg, tehát nem 
világos, hogy kinek és mikor kellene végrehajtani ezt a rendelkezést. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtársaim, így most szavazás következik. 

Kérdezem önöket, hogy ki az, aki támogatja a képviselő úr indítványát. (Szavazás.) Három 
igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy nem szavazat. Megállapítom, hogy a 
bizottság egyharmada sem támogatta. 

Szél Bernadett alelnök asszony, képviselő asszony módosító indítványa szerepel a 3. 
ajánlási pontban. Államtitkár asszony! 

 
DR. PŐCZE ORSOLYA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy ki az, 

aki támogatja. (Szavazás.) Három igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy 
nem szavazat. Megállapítom, hogy a bizottság egyharmada sem támogatja. 

Tisztelt Képviselőtársaim! A 4. ajánlási pontban Szili Katalin és Ivády Gábor 
képviselők javaslata szerepel. Államtitkár asszony! 

 
DR. PŐCZE ORSOLYA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja a tárca. A képviselőtársaim közül ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Három igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhárom nem 
szavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Egy. Megállapítom, hogy a bizottság egyharmada sem 
támogatta. 

Szél Bernadett képviselő asszony, alelnök asszony kapcsolódó módosító javaslata 
szerepel az 5. ajánlási pontban. Államtitkár asszony! 

 
DR. PŐCZE ORSOLYA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. (Jelzésre:) Alelnök asszony kért szót. Öné a szó, 

alelnök asszony. 
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Államtitkár asszony, szeretnék indoklást kérni. 
 
ELNÖK: Államtitkár asszony, öné a szó. 
 
DR. PŐCZE ORSOLYA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Megvizsgáltuk a módosító javaslat összhangját a nemzetközi 
szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló törvénnyel, és úgy találtuk, hogy nincs 
összhangban a 10. § (4) bekezdésével, ami előírja, hogy a hatályba lépés naptári napját a 
külpolitikáért felelős miniszternek kell a Magyar Közlönyben közzétenni annak ismertté 
válását követően. 
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ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki támogatja. 
(Szavazás.) Három. Ki az, aki nem támogatja. (Szavazás.) Tizennégy nem szavazat. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyharmada sem támogatta.  

Köszönöm államtitkár asszonynak a részvételt. 

Egyebek 

Az „egyebek” napirendi ponthoz érkeztünk. Kérdezem önöket, hogy van-e önöknek 
egyéb. (Nincs jelentkező.) 

Így nincs más hátra, úgy tűnik, ez mégiscsak az utolsó bizottsági ülésünk ebben a 
ciklusban. Bár nekem csak egy évig volt alkalmam bizottsági elnökként ebben a ciklusban 
önökkel együtt dolgozni, de az előző időszakban képviselőként is itt ültem. Szeretném 
megköszönni önöknek nemcsak ezt az egy évet, hanem a négy évet is, az együttműködést. Azt 
gondolom, a bizottságban nagyon jó vitákat és talán mondhatom azt, néhány esetben sikeres 
együttműködést is sikerült megteremteni, kerekasztalaink, az albizottságaink végezték a 
munkájukat.  

Reményeim szerint a következő ciklusban hasonlóan fenntartható fejlődés bizottság 
fog felállni, amely kicsit a környezetvédelmen túl talán komplexebb szemléletmóddal tud a 
kérdésekre tekinteni, kicsit holisztikusabban. 

Én szeretném önöknek személy szerint is megköszönni ezt a kooperációt, az 
együttműködő készségüket mindvégig, hiszen azt gondolom, az elmúlt egy esztendőben a 
viharos idekerülésem és minden kritika ellenére sikerült egy kooperatív bizottságot vezetnem. 

Remélem azt is, hogy a jövőben még inkább és még kevésbé fognak azok a 
személyeskedések, hanem inkább az ügyek a gondolkodás homlokterébe kerülni. Én magam 
hiszek a diverzitásban nemcsak a természetben, hanem a társadalomban is. Úgy gondolom, 
hogy mindannyiunknak tisztelni kell a másik véleményét, és igazán azt gondolom, az 
tekintheti saját magát demokratának, aki ehhez tartja is magát a politikában. 

Kívánok önöknek minden jót! Azoknak, akik folytatni fogják a munkájukat, sikereket, 
és hogy legyenek állhatatosak ehhez a kérdéshez, ami szerintem a XXI. század egyik nagy 
kihívása, és ami reményeim szerint néhány éven belül az egész társadalmak gondolkodását is 
át fogja állítani. Aki viszont nem folytatja, nekik pedig kívánok a további életükben sok 
sikert, és kívánom azt, hogy találják meg mindazt, amit a politikusi életüket követően a 
különböző közösségekben fontosnak ítélnek. Kívánok önöknek minden jót! Kívánom azt, 
hogy legyenek sikeresek, találják meg azt, amit megálmodtak maguknak a következő 
életükben. Köszönöm szépen. Minden jót kívánok! 

A munkatársainknak és a vendégeinknek, akik mindvégig velünk dolgoztak, nekik is 
megköszönöm azt, hogy velünk voltak, a véleményüket kifejtették. Külön megköszönöm a 
bizottság titkárságának azt a mindvégig kitartó munkát, amit végeztek, időnként nem könnyű 
módon, és külön Hatvani Szabolcs munkatársunknak és Széles Zsuzsának, aki a bizottság 
titkára volt. Minden jót kívánok önöknek, alelnökeinknek, tagjainknak! Viszontlátásra! Hadd 
köszönjek így, hogy viszontlátásra. (Jelzésre:) Turi-Kovács Béla alelnök urat illeti a szó. 

 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Szeretném magam is – remélhetőleg a frakciónk 

nevében is – egyértelműen megköszönni azt a kifejezetten higgadt, nyugodt és azt kell 
mondanom, mindvégig a pártatlanságra törekvő vezetést, amelyet tanúsított elnök asszony. A 
mi nevünkben is szeretném megköszönni a hivatalnak, az irodának azt a munkát, amivel 
segített minket. Azt gondolom, hogy mindannyiunk megelégedésére történt ez. Köszönjük 
szépen. Mi is sok sikert kívánunk! 
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ELNÖK: Köszönöm szépen önöknek. Köszönöm. Viszontlátásra akkor, és minden jót 

kívánok! A plenáris ülésen találkozunk. 
 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 09 óra 20 perc)  
 

  

Dr. Szili Katalin  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika 


