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Napirendi javaslat 

1. Tájékoztatás a magyarországi levegőminőség aktuális helyzetéről, valamint a 
helyzet javítását szolgáló rövid- és hosszú távú intézkedésekről 

  
Tájékoztatást ad: 
Miniszterelnökség képviselője 
Belügyminisztérium képviselője 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselője 
Nemzetgazdasági Minisztérium képviselője 
Földművelésügyi Minisztérium képviselője 
Főpolgármesteri Hivatal képviselője 
Országos Közegészségügyi Központ képviselője 
Levegő Munkacsoport képviselője 
Greenpeace Magyarország Egyesület képviselője 
 
2.  Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Sallai R. Benedek (LMP), a bizottság elnöke  
 
Bencsik János (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Heringes Anita (MSZP)  
 

A bizottság titkársága részéről  

Hatvani Szabolcs munkatárs  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 4 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképtelenség megállapítása 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szép jó napot kívánok mindenkinek. Az udvariassági öt percet vártam, hogy a késők is 
ideérkezzenek, de sajnos úgy tűnik, hogy mindennek ellenére a bizottság tagjainak 
egy jelentősebb része sajnos nem érkezett meg. A Fenntartható fejlődés bizottságának 
mai ülését megnyitnám. Tájékoztatnom kell a jelenlévőket, hogy a házszabály 108. 
szakaszának (3) bekezdésében foglaltak szerint az ülésszakon kívüli időszakban csak a 
bizottsági tagok egyötödének kezdeményezésére lehet az elnöknek összehívni az ülést. 
Jelen esetben Heringes Anita képviselőtársammal úgy véltük, hogy az országos 
szmoghelyzet miatt ez indokolt lehet. Az volt a benyomásom, hogy egy olyan helyzet, 
amikor például az Országos Környezet-egészségügyi Intézet korábbi főigazgató-
helyettese konkrétan leírja, hogy a tapasztalatok azt mutatják, hogy a szmogriadó 
idején érintett területekben 6 százalékkal emelkedik a halálozások száma, a szív- és 
érrendszeri megbetegedéseké 9 százalékkal, és összességében minimum 10 
százalékkal növekszik a kórházi betegfelvételek száma, ez kellően indok lehet arra, 
hogy egy ilyen helyzetről beszéljünk. Meg kell állapítanom, hogy a bizottság nem 
határozatképes, és határozatképtelenség miatt meg nem kezdett ülés esetén nyilvános 
bizottsági ülések jegyzőkönyvének elkészítésével és közzétételével kapcsolatos 
feladatokról szóló 5/2015. számú főigazgatói szabályzat 27-28. pontja szerint, ha a 
megjelentek a tanácskozást tartanak az eredeti napirendben feltüntetett témában, az 
ülésvezető elnök felkérheti a jegyzőkönyvvezetőt, hogy maradjon, és gyorsírással 
rögzítve az elhangzottakat. 

Ezen jogommal élve felkérem a jegyzőkönyvvezetőket, hogy az elhangzottakat 
szíveskedjenek rögzíteni, és az eljárásoknak megfelelően az első bizottsági ülésre 
ennek leirata igényét be fogom terjeszteni a bizottságnak. Illetve jelen esetben élek 
azon lehetőséggel is, hogy az eredeti napirendben meghirdetetteknek megfelelően 
megtartsam az informális bizottsági ülést, és informálisan tájékozódni próbáljunk a 
kialakult helyzetről. Ennek megfelelően a hivatalos bizottsági ülést berekesztem, és 
megnyitom az informális tanácskozást.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 7 perc)  

 

 

Sallai R. Benedek 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia és Bihariné Zsebők Erika  


