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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 36 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása  

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok mindenkinek! Megkezdenénk a mai bizottsági ülést. 

A jelenléti ív tanúsága szerint nyolcan személyesen és nyolcan helyettesítéssel 
vesznek részt a mai ülésen. Tehát határozatképesek vagyunk.  

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési tervének elfogadásáról és a 
balatoni területrendezési szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. 
törvény módosításáról szóló T/10329. számú törvényjavaslat (Kapcsolódó 
módosító javaslatok megvitatása) 

Egy napirendi pontunk van, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési tervének 
elfogadásáról szóló törvény módosítása. 

Szaló Péter helyettes államtitkár úr van itt a Belügyminisztérium részéről. Meg 
szeretném kérdezni a helyettes államtitkár urat, hogy tárca- vagy kormányálláspontot fog-e 
mondani a módosítókhoz.  

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Tárcaálláspontot képviselek. 
 
ELNÖK: Tárcaálláspontot. Akkor az lenne a kérésem, hogy kezdjünk is bele. Az első 

módosító javaslat Szedlák Attila képviselő úr módosítója. (A bizottság munkatársával 
konzultál.) Első helyen kijelölt bizottságként döntenünk kell - bocsánat, helyettes államtitkár 
úr! -, hogy Házszabály szerint érkezett-e be mind a két kapcsolódó módosító. Aki úgy látja, 
hogy ez így van, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ezt egyhangúlag elfogadtuk. 

És most az 1. módosító javaslathoz mi a tárca álláspontja? 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A tárca nem 

támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja.  
(Jelzésre:) Képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZEDLÁK ATTILA (Fidesz): Szeretnék indoklást kérni az államtitkár úrtól. 
 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! A tárcaálláspontot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Bányászati 
Főosztálya véleményére alapoztuk, hiszen a bányászati tevékenység korlátozásáról szól az 
előterjesztés, és az NFM véleménye pedig a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
véleményén alapul.  

Korlátozottan értünk egyet azzal, ami az állásfoglalásban megjelent, ők már eleve 
bizonyítottnak tekintik, hogy csak robbantással lehet fejtést végezni az általuk felsorolt 
25 bányában, ezért ők nem támogatják. Mi tiszteletben tartjuk a bányászati szakterület 
véleményét, ezért nem támogatjuk a javaslatot. 

Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: (Jelzésre:) Képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZEDLÁK ATTILA (Fidesz): Csak egy rövid indoklást hadd tegyek meg a 

bizottságnak. Alapvetően a kapcsolódó módosító indítványom, amit benyújtottam, az előző 
módosító indítványhoz képest szerintem sokkal korrektebb és elfogadhatóbb a 
bányavállalkozók tekintetében is, hiszen nem megtiltja a módosító javaslatom a robbantásos 
jövesztést, hanem kimondottan arra irányul, hogy amennyiben az adott bánya a lakóterülethez 
képest ezer méteren belül van, és a bányakapitányság véleménye alapján - külön szakértőt 
bevonva - az adott bánya művelése csak robbantással lehetséges, akkor az önkormányzatnak 
nincsen lehetősége arra, hogy megvétózza ezt a döntést, hanem ugyanúgy a bánya művelhető 
továbbra is. (Dr. Láng Zsolt elhagyja a termet.) 

 
(Az ülés vezetését Habis László, a bizottság alelnöke veszi át.)  

 
Amit a Bányászati Hivatal javasolt a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak, amiben 

leírta, hogy a belterületi határok változtathatósága miatt jelenleg 25 művelhető bányatelket 
érintene, ez azért furcsa számomra, hiszen jelen pillanatban sincsen kimutatása a Bányászati 
Hivatalnak, hogy hány bányát érintene ezer méteren belül. És legfőképpen, amivel indokolja, 
a belterületi határok változtathatósága: pontosan a Balaton-törvény egyik lényeges pontja - 
volt egy módosító indítványom, és a kormány azt mondta, hogy ezt nem fogadja el -, hogy 
nem engedi a belterület növelését a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben. Tehát ez se valós a 
Bányászati Hivatal részéről, hiszen Balaton Kiemelt Üdülőkörzetről beszélünk, és ennek 
tükrében a fő tevékenységből eredő bevételi forrás az ország tekintetében is a turizmus, ha a 
turizmus a bevétel, akkor lehetőleg minél inkább arra tendáljunk, hogy kevésbé ejtsünk 
tájsebet a környezeten.  

Még egyszer hangsúlyozom, a módosító indítvány nem okoz hátrányt a bányaművelők 
szempontjából. Lehet hogy egyet vagy kettőt hátrányosan érinthet, de nem érinthet 
valamennyit.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr, kíván-e az elhangzottakra még reagálni? 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Én is egy kiegyensúlyozott javaslatnak tartom, hiszen nem biztosít 
vétójogot az önkormányzatnak, és a bányászati szakterületről nem kerülne el a döntés joga. 
Valóban talán nem ismerik a Bányászati és Földtani Hivatalban, hogy maga a Balaton-törvény 
gondoskodik arról, hogy ne közelítse meg úgymond a beépített terület, a belterület a bányákat. 
Tehát utólagosan nem lehet bányákat működésükben veszélyeztetni. (Dr. Láng Zsolt visszatér 
a terembe.) Ezzel együtt én azt tudom vállalni, hogy továbbítom az itt elhangzott 
véleményeket a holnapi államtitkári értekezletre, ahol a döntés megszületik a kormányzati 
álláspontról. 

Köszönöm.  
 

(Az ülés vezetését dr. Láng Zsolt, a bizottság elnöke veszi át.)  
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Bóka képviselő úr, parancsoljon!  
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DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm. Szedlák képviselő úr felvetette nekem ezt 

a problémát, és talán én voltam a legelső, aki azt mondtam, hogy óvatosan kezeljünk 
mindenfajta módosító indítványt, mert az amúgy is problémás gazdasági aktivitást nem 
biztos, hogy célszerű lenne bármilyen módon korlátozni, mert az ő módosító indítványa 
nyilván egy konkrét problémából fakad, amit próbál normatív módon megfogalmazni. Tehát 
sokkal egyszerűbb lenne most a kép, ha látnám azt a 25 bányát a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzetben, amit potenciálisan ez az ezer méteres határ bármilyen módon érintene. Tehát 
nagyon nehéz ebben az ügyben dönteni, de a módosító indítványnak az a lényege szerintem, 
ha ezer méteren belül egy bánya van, és ha ott robbantani kell, akkor az önkormányzat 
véleményt fejthet ki. Ha a bányavállalkozó úgy gondolja, hogy csak robbantással lehet, és az 
államtitkár úr szavaiból az derül, hogy a bányahatóság azt mondja, hogy bányászni csak 
robbantással lehet (Dr. Szaló Péter bólint.), akkor nagy valószínűséggel azt a döntést fogja 
hozni, hogy engedélyezi a robbantással történő működést, akármit is mond az önkormányzat, 
legfeljebb amíg az jogerőre emelkedik, ott van egy kis halasztó hatály, amíg lehet egyeztetni. 

Én azt javasolnám az elnök úrnak, hogy egyharmadot mindenféleképpen kapjon az 
indítvány. Érthető és logikus, ha lakóterülettől számítva ezer méteren belül robbantgatnak, az 
kellő módon zavarhatja az ott élők nyugalmát meg a biztonságát, de lehet hogy az adott 
település számára meg fontos az a húsz, harminc, negyven, ötven munkahely, ami ott 
képződik. Ezt mindig az adott eset függvényében kellene mérlegelni. Szerintem engedjük el 
egyharmaddal, ezt mindenféleképpen javaslom, és folytassák tovább az egyeztetést, azt 
kérem, államtitkár úr, konkrét bányákat érintően. Tehát én elfogadom azt, hogy egy 
lakóközösségnek, egy települési közösségnek joga van arra, hogy a lakóövezet konkrét határai 
mellett valamilyen módon korlátokat állapítson meg, de az is rendkívül fontos, hogy merev 
szabályokkal meg ne akadályozzunk meg normális gazdasági vállalkozásokat. 

Köszönöm szépen, elnök úr.  
 
ELNÖK: Én is köszönöm, Bóka képviselő úr. 
Államtitkár úr, kíván valamit erre reagálni? 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Képviselő Úr! Akkor a mai napon még megpróbálok egyeztetést lefolytatni a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériummal, hogy a holnapi KÁT-döntés előtt esetleg megváltoztatják 
álláspontunkat. Addig viszont tartanom kell a tárcaálláspontot. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Jó, rendben van. Akkor kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki 

támogatni tudja a módosítót. (Szavazás.) Hét. Tehát az egyharmadot megkapta a bizottságban 
a javaslat. 

2. számú, Zakó László képviselő úr kapcsolódó módosítója.  
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni? (Szavazás.) 

Kettő. Egyharmad sem. 
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Helyettes államtitkár úr, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és a bizottság 
tagjainak is, hogy bejöttek a mai napon a bizottsági ülésre. Mindenkinek békés, nyugodt 
ünnepeket kívánok az elkövetkezőkben!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 46 perc) 

 
 Dr. Láng Zsolt 

a bizottság elnöke 

 
Jegyzőkönyvvezető: Podmaniczki Ildikó  

 


