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Napirendi javaslat 

1. A Magyarország Kormánya és a Közép- és Kelet-Európai Regionális 
Környezetvédelmi Központ közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat (T/… szám) 
(Általános vita) 
 

2. A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti 
nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről 
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3. Egyebek 
 



 4 

Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Elnököl:  Balla Mihály (Fidesz), a bizottság elnöke 
         
    Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz) 
    Csóti György (Fidesz) 
    Dr. Gruber Attila (Fidesz) 
    Pintér László (Fidesz) 
    Dr. Tilki Attila (Fidesz) 
    Törő Gábor (Fidesz) 
    Kalmár Ferenc András (KDNP) 
    Pálffy István (KDNP) 
      
     

Helyettesítési megbízást adott 

  Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz) 
  Hidvéghi Balázs (Fidesz) Csenger-Zalán Zsoltnak (Fidesz) 
  Dr. Mihalovics Péter (Fidesz) dr. Gruber Attilának (Fidesz) 
  Dr. Horváth János (Fidesz) dr. Tilki Attilának (Fidesz) 
  Dr. Vejkey Imre (KDNP) Kalmár Ferenc Andrásnak (KDNP) 
  

Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Dr. Baranyai Gábor helyettes államtitkár (Külügyminisztérium) 
Dr. Pőcze Orsolya helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 33 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 
 
BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 

Bizottság! A helyettesítéseket ismertetem: Csenger-Zalán képviselő úr Hidvéghi Balázst, 
Gruber képviselő úr Mihalovics Pétert, Tilki Attila képviselő úr Horváth Jánost, Kalmár 
Ferenc képviselő úr Vejkey Imrét, jómagam pedig Nagy Gábor Tamás alelnök urat 
helyettesítem. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

A tisztelt bizottságnak az írásban előzetesen kiküldött napirendhez van-e 
kiegészítenivalója? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, a tisztelt bizottság támogatja-e a mai 
napirendet? (Szavazás. – Mindenki jelez.) Köszönöm. A bizottság a napirendet egyhangúlag 
támogatta. 

 

A Magyarország Kormánya és a Közép- és Kelet-Európai Regionális 
Környezetvédelmi Központ közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat (T/13678. szám) 

 
Első napirendi pontunk a Magyarország Kormánya és a Közép- és Kelet-Európai 

Regionális Környezetvédelmi Központ közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló 
T/13678. számú törvényjavaslat általános vitája. Előterjesztője a Külügyminisztérium, a 
Külügyminisztérium képviseletében jelen van dr. Baranyai Gábor helyettes államtitkár úr. 
Köszöntöm, és kérem, államtitkár úr, röviden foglalja össze a javaslatot, majd azt követően 
döntünk a támogatásáról. 

 

Dr. Baranyai Gábor helyettes államtitkár (Külügyminisztérium) tájékoztatója 
 

DR. BARANYAI GÁBOR helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a lehetőséget. Nem húznám nagyon sokáig az önök 
drága idejét, alapvetően az 1995. évi Székhely-megállapodás egy jórészt technikai jellegű 
módosításáról van szó.  

A Regionális Környezetvédelmi Központ a nagyon kevés Magyarországon székelő 
nemzetközi szervezetek egyike. 1990-ben alapította az Európai Gazdasági Közösség, még 
akkor az Egyesült Államok és Magyarország ehhez csatlakozott, végül is utána még 
29 ország. Tehát a szervezetnek ezekben az országokban elég nagy nemzetközi bázisa és 
kormánytámogatottsága van. Ami miatt szükség volt arra, hogy egy új Székhely-
megállapodást kössünk, az, hogy bár de jure is nemzetközi kiváltságokat és mentességet 
élvezett ez a szervezet Magyarországon a kezdetektől fogva, azonban deklaráltan nemzetközi 
szervezetté, a REK tagjai közé – ez a közkeletű rövidítése – csak 2011-ben emelték, amely 
nemzetközi szerződésként 2012-ben lépett hatályba, tehát megváltozott a REK státusza, 
illetve a korábbi Székhely-egyezményt bizonyos szempontból pontosítani kellett, mert az adó-
visszatérítések kapcsán voltak értelmezési problémák. Ezt a kettős feladatot végzi el most az 
önök előtt lévő törvényjavaslat. Alapvetően lényegileg nem változtatja meg a REK életét, 
egyértelművé teszi – mondjuk így – a hazai jogállásukat, illetve modellként szolgál a REK 
különböző, főleg a balkáni országokban lévő fiókszervezeteihez szükséges székhely-
megállapodásokhoz.  

Úgyhogy ennyi a törvényjavaslat története. 
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Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a tisztelt bizottságot, az 

elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, 
kérdezem a tisztelt bizottságot, támogatja-e a T/13678. számú törvényjavaslat általános vitára 
való alkalmasságát. (Szavazás. – Mindenki jelez.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
Köszönöm szépen.  

Előadót kell állítanunk. Várhatóan csütörtökön, tehát 6-án kerül sor az általános vitára. 
A tisztelt bizottságból ki az, aki a bizottság véleményét elmondaná? (Jelzésre:) Pálffy 
képviselő úr jelezte, nagyon szépen köszönöm. Ki támogatja ebben a képviselő urat? 
(Szavazás. – Mindenki jelez.) Köszönöm szépen, a bizottság egyhangúlag támogatta. 

Köszönöm szépen, államtitkár úr, hogy velünk volt, további szép napot kívánok. 
 

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) 

 
Tisztelt Bizottság! Rátérünk a második napirendi pontunkra, a Magyarország 

Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú 
felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 
T/13628. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványok megvitatására. 

Hét darab módosító érkezett. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről Pőcze 
Orsolyát köszöntöm. 

 
Módosító javaslatok megvitatása 
 
Hét darab módosító javaslat érkezett, az ajánlástervezet elkészült, ki is osztottuk. A 

módosító javaslatokról az ajánlástervezet sorrendje szerint szavazunk, igyekszem gyorsan 
elmondani. Úgy látom, a módosító javaslatok előterjesztője részéről jelenleg nincs itt senki, 
nem látok előterjesztőt. Tehát akkor az lesz a mód, miután az előterjesztő nincs jelen, 
elmondom az ajánlási pontot, ezt követi a kormány álláspontja, majd döntünk a javaslatról. 

Az 1. ajánlási pontban Jávor Benedek képviselő úr nyújtott be módosító javaslatot, egy 
4. §-sal javasolja kiegészíteni a törvénytervezetet. Kérdezem a kormány képviselőjét. 

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

Köszönöm a szót. Szeretném hangsúlyozni, hogy egyelőre tárcaálláspontot tudok képviselni. 
A módosító javaslatot nem támogatjuk, mivel aggályosnak tartjuk, ugyanis a törvény erejénél 
fogva történő minősítések megszüntetése sértheti Magyarország minősítését. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, tehát a tárca nem támogatja. A tisztelt bizottság 

támogatja-e? (Szavazás. – Nincs jelzés.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – Mindenki jelez.) 
Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot egyhangúlag nem támogatja, 
egyharmadot sem kapott.   

A 2. ajánlási pontban szintén Jávor Benedek képviselő úr ugyancsak egy új 4. §-sal 
javasolja kiegészíteni a törvénytervezetet. A tárca álláspontja? 

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

módosító javaslatot nem támogatjuk. 
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ELNÖK: A tárca nem támogatja. A tisztelt bizottság támogatja-e? (Szavazás. – Nincs 
jelzés.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – Mindenki jelez.) Megállapítom, hogy a bizottság a 
módosító javaslatot egyhangúlag nem támogatja, egyharmadot sem kapott. 

A 3. ajánlási pontban Jávor képviselő úr ugyanúgy egy 4. §-sal javasolja többszörösen 
a törvényjavaslatot kiegészíteni. A tárca álláspontja? 

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

Nem támogatjuk a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A tisztelt bizottság támogatja-e? (Szavazás. – Nincs 

jelzés.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – Mindenki jelez.) Megállapítom, hogy a bizottság a 
módosító javaslatot egyhangúlag nem támogatja, egyharmadot sem kapott. 

A 4. ajánlási pontban szintén Jávor képviselő úr további új 4. §-sal javasolja 
kiegészíteni a törvényjavaslatot. A tárca álláspontja? 

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

Nem támogatjuk a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A tisztelt bizottság támogatja-e? (Szavazás. – Nincs 

jelzés.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – Mindenki jelez.) Megállapítom, hogy a bizottság a 
módosító javaslatot egyhangúlag nem támogatja, egyharmadot sem kapott. 

Az 5. ajánlási pontban Józsa és Veres képviselő urak szintén a 4. § (1) bekezdésének a 
módosítását javasolják. A tárca álláspontja? 

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

Nem támogatjuk a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A tisztelt bizottság támogatja-e? (Szavazás. – Nincs 

jelzés.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – Mindenki jelez.) Megállapítom, hogy a bizottság a 
módosító javaslatot egyhangúlag  nem támogatja, egyharmadot sem kapott. 

A 6. ajánlási pontban Szél Bernadett képviselő asszony a 4. § (1) bekezdésének a 
módosítását javasolja. A tárca álláspontja? 

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

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A tisztelt bizottság támogatja-e? (Szavazás. – Nincs 

jelzés.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – Mindenki jelez.) Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag nem támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott. 

A 7. ajánlási pontban Jávor Benedek képviselő úr a 4. § (1) bekezdésének módosítását 
egy (2) bekezdéssel javasolja kiegészíteni. A tárca álláspontja? 

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

módosító javaslatot nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A tisztelt bizottság támogatja-e? (Szavazás. – Nincs 

jelzés.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – Mindenki jelez.) Megállapítom, hogy a bizottság a 
módosító javaslatot egyhangúlag nem támogatja, egyharmadot sem kapott.  

Esetleg tud-e valaki még további módosító javaslatról? (Nincs jelzés.) Tehát mind a 
hét módosító javaslaton végigmentünk, további módosító javaslat nem érkezett. 
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Tájékoztatom a bizottságot, hogy kapcsolódó módosító javaslatok a mai nap folyamán 
4 óráig érkezhetnek be. Elvileg, ha szükséges, mert módosító javaslat érkezik, akkor viszont 
bizottsági ülést kell tartanunk. (Kalmár Ferenc András: Ma 4 óráig?) Igen, 4 óráig érkezhet 
módosító, ez azt jelenti, hogy 4 óra környékén ülésezhetünk.  

 

Egyebek 
 
Ugye, nem felejtettük el, hogy a szavazásokat követően rendes bizottsági ülésünk van, 

hiszen ez a módosító javaslatokról szóló bizottsági ülés volt. Az Egyebekben elmondom, 
hogy a Görög Köztársaság nagykövetének tájékoztatóját hallgatjuk meg a görög EU-s 
elnökségről, majd zárt ülés keretében nagykövet-jelölt meghallgatás lesz, illetve Ukrajnáról 
tájékoztatást hallhatunk. Tehát elvileg 11 órakor találkozunk. 

Köszönöm szépen a jelenlétet, és további szép napot kívánok. A bizottsági ülést 
bezárom. 

 (Az ülés végének időpontja: 9 óra 44 perc) 
 
 

 

 Balla Mihály  
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi 
 
 


