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Napirendi javaslat  

 

1. A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása a 
környezetvédelmi alap felhasználásával kapcsolatban címmel 
benyújtott törvényjavaslat (T/16024. szám)  
(Kepli Lajos (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

2. A géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-
előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről, az ezeket 
érintő magyar stratégiáról és az időszerű feladatokról szóló határozati 
javaslat (H/16081. szám)  
(Sallai R. Benedek (LMP) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

3. A bizottság 2017. évi őszi ülésszakra vonatkozó munkaprogramjának 
megvitatása és elfogadása 

4. Egyebek 
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Hatvani Szabolcs munkatárs  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 02 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Szép jó napot kívánok valamennyiüknek! Tisztelettel köszöntöm a 
bizottság tagjait és megjelent vendégeinket, akik figyelemmel kísérik a 
bizottság munkáját. Az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 
2017. szeptember 18-ai ülését ezennel megnyitom. 

Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása 

A kiküldött napirendnek megfelelően mindössze négy napirendi 
pontunk lenne a mai napra. Az 1. napirendi pont keretében „A környezet 
védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása a környezetvédelmi alap 
felhasználásával kapcsolatosan” címen benyújtott törvényjavaslat 
megvitatására kerülne sor, amely az informatikai hálózaton T/16024. számon 
érhető el. Kepli Lajos képviselőtársunk önálló képviselői indítványa, a 
tárgysorozatba vételről kell döntenünk. 2. napirendi pontként a 
géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-ipari 
előállításának alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket 
érintő magyar stratégiáról és az időszerű feladatokról szóló határozati 
javaslatra kerülne sor. Az informatikai hálózaton H/16081. számon érhető el 
az indítvány, jómagam önálló képviselői indítványaként érkezett 
bizottságunkhoz, szintén a tárgysorozatba vételről kell döntenünk. 
3. napirendi pontként a 2017. évi ülésszakra vonatkozó munkaprogram 
megvitatására és elfogadására kerülhet sor, míg 4. napirendi pontként az 
egyebek. 

Kérdezem tisztelettel a bizottság tagjait, hogy van-e a napirendi 
pontokkal kapcsolatban kérdésük, hozzászólásuk. Mielőtt ezt jeleznék, 
tájékoztatni szeretném a jegyzőkönyvet, hogy jelen pillanatban az ülés 
határozatképes. Egyetlen képviselőtársunk nem tudott személyesen 
megjelenni, Simonka György, aki viszont jelezte távollétét, és Varga Gábor 
képviselőtársunk helyettesíti a szavazás során.  

A napirenddel kapcsolatban érdeklődnék, hogy van-e kérdés vagy 
hozzászólás. (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. Akkor szavazzunk 
a napirendről. Aki elfogadja az ismertetett napirendet, kérem, kézfeltartással 
jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen.  

A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 
módosítása a környezetvédelmi alap felhasználásával 
kapcsolatban címmel benyújtott T/16024. számú 
törvényjavaslat  

Ennek megfelelően megnyitjuk az első napirendi pontot, és megadom a 
szót Kepli Lajos képviselőtársunknak.  

Kepli Lajos kiegészítése 

KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr.  
Az előterjesztés, illetve a törvénymódosító javaslatom azzal 

kapcsolatos, hogy többször előfordul olyan eset, a gyakorlat ezt igazolja, 
amikor egy-egy jelentős környezeti hatást kifejtő üzem környezetében 
találhatók olyan települések, amelyek ezekből a környezetszennyező, akár 
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légszennyező vagy más egyéb hatásokból jobban részesülnek, mint az a 
település, amelyen maga az üzem működik. Az iparűzési adót az üzem ott 
fizeti be, azon a településen, ahol működik, viszont a környezeti hatások ennél 
jóval megosztóbbak lehetnek más települések között. Ez egy konkrét példa 
kapcsán jött elő, amikor is egy tűzeset volt a nyáron, Pétfürdőn, egy vegyi 
gyárban, és Várpalotán, a szomszédos településen szóba került, hogy ők elég 
sokat viselik ezeknek az üzemeknek a környezeti hatását, főleg légszennyezés 
tekintetében, míg az előnyeiből nem igazán részesülnek. De máshol is 
előfordul Magyarországon jó néhány helyen ilyen hasonló eset, s ennek az 
igazságosabbá tételét szolgálja ez a törvénymódosítási javaslat.  

Eddig is lehetőségük volt a településeknek környezetvédelmi alapot 
létrehozni, de azon települések esetében, ahol ilyen jelentős környezeti hatást 
gyakorló tevékenységet végző üzemek vannak, ott kötelezővé tenné a törvény a 
környezetvédelmi alap létrehozását. A másik pedig az, hogy mi kerül ebbe a 
környezetvédelmi alapba. A környezetvédelmi bírságok és a különböző 
terhelési díjak, egyebek nem jelentenek elegendő fedezetet arra, hogy itt a 
környezeti hatások enyhítésére ez egy megfelelő forma. Tehát ez egy létező 
intézmény, de igazából nincsen tartalma, és ezért szerettük volna, ha az 
iparűzési adó 20 százalékát kitevő mértékben hozzájárulnának ennek az 
alapnak feltöltéséhez, és ez az alap pedig a hatást viselő települések között 
lenne megosztva a szennyezettséggel való érintettség arányában.  

Még annyit talán hozzátennék, ami nincs benne a javaslatban, de 
mindenképpen egy fontos dolog - mivel az iparűzésiadó-bevétel is részét 
képezi annak, ami alapján a települések adóerő-képességét a 
feladatfinanszírozás tekintetében kiszámolják -, hogy ez a 20 százalékos rész 
nem számítana bele a mi elképzeléseink szerint az adóerőképesség-
számításba, hiszen a környezetvédelmi hatások kiküszöbölésére fordítódna.  

Tehát, összegezve a lényeg az, hogy az eddigi lehetőség helyett ez egy 
kötelezettség lenne azon települések esetében, ahol ilyen jelentős 
tevékenységet végző üzem működik, illetve hogy a bevételek közé tartozzon az 
iparűzési adó 20 százaléka. Kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy magát a 
tárgysorozatba vételt fontolják meg. A javaslat természetesen nincs kőbe vésve 
sem a 20 százalékos mérték tekintetében, sem egyéb tekintetében, megoldást 
szeretnénk találni erre a problémára, és teljesen nyitottak vagyunk a módosító 
indítványokra is majd a későbbiekben. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen mi is az indítványt, az előterjesztést és a 

gondolatokat is. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki hozzá kíván 
szólni az előterjesztéshez. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs első körben 
jelentkező, akkor megkérném Bencsik János alelnök urat, hogy vegye át a 
levezetést, hogy szót kérhessek. 

 
(Az elnöklést Bencsik János, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Megadom a szólás lehetőségét. 

Hozzászólás 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen. Alapvetően néhány 
tekintetben kifejezetten örvendetesnek és előremutatónak érzem az 
indítványt. Alapvetően nagyon-nagyon fontos lenne, hogy a járásoknál lévő 
önkormányzatoknál minél több hatáskör a decentralizáció elvén valósuljon 
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meg újra, és tudjanak helyi reakciókat, helyi akciókat megfontolni ezen 
tevékenységekre, tehát az ez irányú forrásképzés szerintem mindenképpen 
szerencsés. Van pár aggály, amit majd kérek, hogy fontoljon meg, képviselő 
úr, nyilvánvalóan alapvetően támogatni fogjuk az előterjesztést és a 
tárgysorozatba vételt.  

Az első az, hogy alapvetően egy nagyon rossz pénzügyi helyzetben 
vannak az önkormányzatok, ezért nem biztos, hogy maradéktalanul 
támogatják ezt az önkormányzatok, ha egyébként a szabadon felhasználható 
forrásaikból rendeljük el ezt. Tehát én azt gondolnám, hogy egy normális 
önkormányzati finanszírozás mellett lenne lényegesen nagyobb a 
létjogosultsága, de ennek ellenére előremutatónak érzem.  

Viszont én annak idején önkormányzati képviselőként 
kezdeményeztem saját városunkban, hogy legyen környezetvédelmi alap, és 
nagy szakmai sikernek éltem meg, amikor létrejött, majd azt követően 
temetőgyomtalanításra, járdajavításra és ilyenekre használták fel. Tehát 
mindaddig, amíg a szabályozás nem garantálja azt, hogy valóban környezeti 
ártalmak csökkentésére és környezet-egészségügyi problémák megoldására 
használja fel az önkormányzat, addig magának ennek az alapnak a létrehozása 
nem jelent megoldást és nem jelent feltétlenül környezetvédelmi hasznot. 

A kiegészítő javaslat, amit szintén kérem, és egyébként ajánlok is 
pártjuk figyelmébe gondolatként, hogy nagyon sokszor aggódom a helyi 
iparűzési adó rendszere miatt. A helyi iparűzési adó szerintem egy rendkívül 
igazságtalan önkormányzati finanszírozási mód, ugyanis ahova az 
önkormányzat, mondjuk, jó közlekedési feltételeket teremt, autópályát épít, 
ott van meg az esélye annak, hogy mondjuk, egy kiemelt beruházással 
munkahely teremtődjön. Végignézhetjük gyakorlatilag Győr, Kecskemét, 
Gyöngyös környékét, mindenütt autópályák mellé akarnak menni általában az 
ilyen üzemek, és ott még egy állami beruházás jelentkezik, hogy általában 
munkahely teremtésére ilyeneket létrehozzanak. Ahol a jó isten úgy teremtette 
a települést, hogy autópálya megy mellette, és kapott állami beruházással egy 
jó nagy munkahelyet, akkor onnantól kezdve dől a pénz az iparűzési adóból, 
míg azok, akik egyébként természeti, földrajzi adottságaik miatt hátrányos 
helyzetűek, nincs meg ez az esélyük.  

Tehát az iparűzési adó finanszírozásának a kérdése szerintem egy olyan 
kérdés, amihez azért ragaszkodnak nagyon-nagyon sokan, mert ez a pici 
bevételük van, de ez azért van, mert nagyon rossz az önkormányzati 
finanszírozás. Tehát alapvetően az önkormányzati finanszírozás teljes 
újragondolását kérem megfontolásra, és nem a helyi iparűzési adótól való 
függését ennek az alapnak, mert abban szerintem egyet fogunk érteni 
képviselő úrral, hogy az ilyen jellegű alap attól függetlenül is nagyon fontos 
lenne, hogy hol van iparűzésiadó-forrás. Például azokon a településeken - 
például Miskolctól északra -, ahol, mondjuk, nem érik el a 30 ezer forintot az 
iparűzési adóból beszedett éves bevételek, ott ez nem fog érdemi lehetőséget 
jelenteni, miközben pont a szomszédos településeket érintő környezeti 
ártalmak lehetnek, és nincs pénzük arra, hogy például lakossági kommunális 
tüzeléssel kapcsolatos ismeretterjesztést folytasson az önkormányzat.  

Tehát én azért érzem nagyon jónak az előterjesztést, mert kinyitja a 
lehetőségét annak, hogy gondolkozzunk erről a kérdésről, gondolkozzunk 
arról, hogy hogyan lehet decentralizálni a környezetvédelmi feladatok 
megoldását, helyi megoldásokat kínál, ezért támogatom a frakció nevében a 
tárgysorozatba vétel megvalósulását, és arra kérem képviselő urat, hogy 
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gondolkozzon még azon, hogy hogyan tudja jobban azt a célt szolgálni, amit 
képviselő úr az előterjesztésében is indítványozott. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Az ülésvezetéssel kapcsolatos feladatokat visszaadom elnök úr 

számára. 
 

(Az elnöklést Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-

e még valaki hozzászólni az adott napirendhez. (Nincs jelentkező.) Ha nincs 
hozzászólás, akkor visszaadom a szót az előterjesztőnek. 

Kepli Lajos válaszadása, reagálása 

KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm. Néhány mondatban reagálnék.  
Természetesen abban egyetértünk, hogy rossz az önkormányzati 

finanszírozási rendszer, de azt hiszem, messze meghaladja bizottságunk 
hatáskörét, hogy ezt itt és most egy törvényjavaslat, egy módosítás keretében 
orvosoljuk. Nagyon sok sebet is felszakítanánk vele, én azt hiszem, és 
természetesen szükség is volna rá, de ez már egy komplett kormányzati 
intézkedést kívánna. Jelen pillanatban a környezetvédelmi célú módosítása 
van napirenden, vagy a tárgysorozatba vétel előtt ennek a törvénynek, és egyik 
oldalról valóban azon önkormányzatoknál, ahol ezek a cégek működnek, ott 
egy kiesés lenne az iparűzésiadó-bevételből, míg azon településeknél, ahol a 
hatást elviselik, ott pedig bevétel, ha ez a rendszer jól működne. Hogy mire 
használják fel, ez egy nagyon jogos kérdés. A másik oldalát is rendezni kellene, 
hogy valóban a hatások mérséklésére, kiküszöbölésére legyen csak 
felhasználható ez a környezetvédelmi alapból származó pénzbevétel.  

Az pedig, hogy az iparűzési adó mennyire igazságos vagy mennyire 
nem, ez többször felmerült, különösen összehasonlítva más adónemekkel, 
szektoriális adónemekkel. Például ilyen az idegenforgalmi adó, amit 
alapvetően idegenforgalmi bevétel után fizetnek, azonban egy központi alapba 
kerül. Ha az iparűzési adóval is valami hasonló történne, akkor valószínűleg 
egy igazságosabb elosztás lenne megvalósítható, de valószínűleg azok a 
települések, akik jelen pillanatban ezekből a bevételekből élnek, még kevésbé 
szeretnék azt a rendszert, ha az iparűzési adó is ilyen módon lenne szétosztva 
a jövőben.  

Ezek megint olyan kérdések, amelyek sokkal átfogóbb gondolkodást és 
szabályozást igényelnek. Jelen pillanatban én azt gondolom, hogy a felvetést 
kell nézni, hogy a környezeti hatásokat elviselő települések részesüljenek 
valamiféle kompenzációban, és egy kiindulási alapnak kell ezt a javaslatot 
tekinteni. A tárgysorozatba vétel után, még egyszer mondom, teljesen 
rugalmasan kezeljük a javaslatunkat, és nyitottan állunk a módosítókhoz, 
egyelőre azt szeretnénk, ha az Országgyűlés napirendre venné ezt a javaslatot. 
Köszönöm szépen.  

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Lezárhatom-e a napirend tárgyalását? 
(Nincs jelzés.) Miután más ilyen indítványt nem látok, ezért szavazásra kerül 
sor. Kérem, hogy aki támogatja a T/16024. számú tárgysorozatba vételi 
kérelmét Kepli Lajos jobbikos képviselőtársunknak a környezetvédelmi 
törvénnyel kapcsolatban, az kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Három igen. 
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Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hét nem szavazat. Akkor sajnos ez 
most nem került tárgysorozatba vételre. További sok sikert kívánok ennek 
ellenére a megvalósításához, talán más eszközökkel.  

A második napirendi pont levezetésére felkérem Bencsik János alelnök 
urat, miután érintett vagyok a napirend kapcsán.  

A géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és 
élelmiszer-előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes 
kérdésekről, az ezeket érintő magyar stratégiáról és az 
időszerű feladatokról szóló H/16081. számú határozati 
javaslat  

 
(Az elnöklést Bencsik János, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Sallai Róbert Benedek úrnak adom meg a szót a 

géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási 
alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő magyar 
stratégiáról és az időszerű feladatokról szóló határozati javaslat 
előterjesztésére. 

Sallai R. Benedek kiegészítése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen. Nem szívesen élnék 
vissza a bizottság, a tisztelt bizottsági tagok idejével, ezért abban bízva, hogy 
volt idejük áttanulmányozni az előterjesztést, az országgyűlési határozati 
javaslatot, mindössze röviden összefoglalom, hiszen nagyjából arról van szó, 
hogy Magyarország Alaptörvénye már egyszer az Alaptörvény 20. cikkének (1) 
bekezdésében elkötelezte magát Magyarország GMO-mentességének 
megőrzése érdekében, ennek ellenére folyamatosan azt tapasztaljuk, hogy 
gyakorlatilag a mindennapi gyakorlat eltérő. Hiába mondja ki az Alaptörvény 
a GMO-mentességet, ha jelenleg is 500 ezer tonna vagy akár 600 ezer tonna 
GMO-s fehérjealapú takarmány érkezik be évről évre az országba, hiába 
mondja ki a GMO-mentességet, ha az élelmiszereink egy jelentős részében 
felhasznált nyersanyagokban még csak fel sem kell tüntetni, hogy GMO-s 
alapanyag van.  

Nyilvánvaló, hogy az előrelépés lehetőségét, a kormányzat korábbi 
szándékának megerősítését tűztem ki célul ezzel a határozati javaslattal. Azt 
szeretném, hogy minden, ami kapcsolódik ehhez a témához a szép szavakon 
túl, az konkrétan kormányzati intézkedésekben valósuljon meg, és valóban 
biztosítani tudjuk Magyarország állampolgárainak az Alaptörvényben 
rögzített legmagasabb szintű egészséges környezetvédelemhez való jogát.  

Összességében: az 1. pontban a határozati javaslat a-q) pontig 
tartalmazza az összes intézkedési csomagot, ami konkrétan, számszaki 
adatokkal alátámasztva megteremti annak a lehetőségét, hogy a kormányzat 
konkrét intézkedéseket tudjon tenni. Egyetlen kormánykritikus megjegyzés 
nincs benne, minden javaslatot szakmainak igyekeztünk megfogalmazni. 
Igyekeztünk, hogy ez összhangban legyen a korábban kommunikált 
kormányzati intézkedésekkel, igyekeztünk, hogy az FM korábbi döntéseit, 
miniszteri rendeleteit ne sértse, mindezeket csak kiegészítse, és hogy ez ne egy 
politikai javaslat legyen, hanem szakmai javaslatként tudja a bizottság 
megvitatni. Éppen ezért kérem tisztelettel a tárgysorozatba vétel támogatását. 
Köszönöm szépen. (Simonka György megérkezik az ülésterembe.) 
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ELNÖK: A kérdések, hozzászólások megfogalmazására van lehetőség. 

(Nincs jelentkező.) Úgy látom, hogy senki nem kíván szólásra jelentkezni. 
Sallai úr kíván reagálni? (Sallai R. Benedek: Nincs mire, úgyhogy nem.) 
Köszönöm szépen. 

Határozathozatal  

Szavazásra kerül sor. Aki támogatja a Sallai úr által előterjesztett 
határozati javaslat tárgysorozatba vételét, jelezze kézfeltartással. (Szavazás.) 
Három igen szavazat. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Ezek szerint hét nem 
szavazat.  

Megállapítom, hogy a bizottság 7:3 arányban nem támogatta Sallai 
képviselő úr indítványát.  

Az ülésvezetési feladatokat visszaadom Sallai úr számára. 
 

(Az elnöklést Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyben a jegyzőkönyv számára bejelentem, 

hogy ünnepélyes alkalom, teljes létszámban jelen van a bizottság, tehát nagy 
örömünkre szolgál, hogy mindannyian itt vagyunk. 

A bizottság 2017. évi őszi ülésszakra vonatkozó 
munkaprogramjának megvitatása és elfogadása 

Rá is térhetünk a bizottság 2017. évi őszi ülésszakra vonatkozó 
munkaprogramjának megvitatására és elfogadására. Azért jó, hogy itt 
vagyunk valamennyien, mert inspiráló, motiváló munkatervet terjesztettünk 
be a bizottsági munkatársakkal, és így talán, ha tárgyalunk róla, akkor még 
inkább úgy fogják érezni, hogy igazán kár volna egyetlen bizottsági ülést is 
kihagyni ebben az ülésszakban. Megkérdezem, hogy a programmal, illetve az 
előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás vagy kiegészítő 
javaslat. (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. Akkor szavazásra 
teszem fel a kérdést. 

Határozathozatal  

Ki az, aki az előterjesztésként ismertetett munkatervet és előterjesztést 
támogatja? Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen.  

Egyebek 

Csak az egyebek napirendi pont maradt hátra. Elsőként egyebekben 
néhány dolgot ismertetnék, utána természetesen mindenki másnak is 
lehetősége van szólni. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy nagy lelkesedéssel 
szervezik a bizottság munkatársai a ,,Jelen és jövő a Tisza mentén" címmel a 
Tisza-völggyel foglalkozó szolnoki kihelyezett tematikus ülés előkészületeit. 
Meg szeretném köszönni a többségi frakciónak, hogy támogatta, segítette 
ennek a létrejöttét, bízunk benne, hogy határozatképes is lesz az ülés 
Szolnokon. 2017. szeptember 26-án, kedden 10 óra 30 perctől kerül sor a 
RepTár Szolnoki Repülőmúzeum tanácstermében erre az ülésre. Elfogadta a 
felkérésünket többek között Csatári Bálint geográfus, az MTA Alföldi 
Tudományos Intézetének nyugalmazott igazgatója; Dévai György professzor a 
Debreceni Egyetemről; Czédli Herta docens, aki toxikológiával foglalkozik a 
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Debreceni Egyetemen; Füstös Gábor halgazdálkodási szakértő Tiszafüredről; 
Egri Sándor civil, a Kárpátok–Tisza Nemzetközi Fejlesztési Egyesület elnöke; 
Lengyel Szabolcs, az MTA doktora, tudományos tanácsadója; Balogh Péter, 
egy tájgazdálkodással érintett szövetség, az Élő Tiszáért elnökségi tagja. 
Természetesen a kormányzat képviselői is ott lesznek, csak még neveket nem 
tudunk. A Belügyminisztérium és a Földművelésügyi Minisztérium 
képviselője várhatóan egyaránt jelen lesz, csak még nem kaptuk meg a 
neveket.  

Tájékoztatni szeretném önöket, hogy a következő törvényhozási 
munkával kapcsolatos ülésünk várhatóan 2017. október 2-án, hétfőn délelőtt 
lesz. Két dolog az, ami már biztosan napirenden lesz: az egyik az alapvető 
jogok biztosának és helyetteseinek 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló, 
a másik pedig a központosított hulladékgazdálkodási rendszer problémáinak 
azonnali megoldásáról szóló határozati javaslat tárgysorozatba vétele, 
melynek szakmai megítélésére kormánypárti képviselőtársaink kértek még 
időt, ezért nem hoztam most be, hogy értékelni tudják ezt, és ezért került 
október 2-ára.  

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szervezi Seszták Miklós miniszter 
úr éves bizottsági meghallgatását, erre várhatóan 2017. október 10-én, kedden 
délután lesz lehetősége a bizottságnak. Kérem tisztelettel, ha tudnak, akkor 
vegyenek részt rajta, és tiszteljük meg miniszter urat azzal, hogy 
meghallgatjuk a beszámolóját.  

Bocsánatot kérek, a kínaim egy kicsit gyenge, 2017. július közepén 
megkeresés érkezett Kínából, Csöcsiang tartomány parlamentjéből. A 
társbizottság delegációja ősszel szeretne idelátogatni, és kérte, hogy a 
bizottság tagjaival kapcsolatot vehessen fel. A kormánypárti frakció szakmai 
kabinetjének munkatársa azt jelezte, nyitottak arra, hogy ez létrejöjjön, ezért a 
Külügyi Igazgatóságot megkértük, hogy az irányítással kapcsolatos hátteret 
segítse elő. Ennyi az, amit ismertetni szerettem volna. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy az egyebek között bármi más 
felmerül-e. (Jelzésre:) Kepli Lajos képviselőtársam! 

 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Tájékoztatni szeretném a bizottság tagjait, 

hogy az európai uniós tagállami parlamentek gazdasági bizottságainak lesz 
egy ülése a hét második felében Tallinnban, ahol a Gazdasági bizottság - 
résztvevő híján - a Fenntartható fejlődés bizottságát kérte fel, és én fogom 
képviselni a bizottságot, egy közlekedésről szóló konferencia lesz. Köszönöm. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Dankó képviselő úr! 
 
DANKÓ (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném tájékoztatni a 

tisztelt bizottságot, hogy Heringes Anita képviselő úrhölggyel egyeztetve a 
Parlagfű Kerekasztal következő ülését szeptember végén, legkésőbb október 
elején szeretnénk összehívni. Ennek a szervezése folyamatban van, az 
érdeklődő bizottsági tagokat nagy szeretettel várjuk erre a programra. 

 
ELNÖK: Nagyon köszönjük, mind a két rendezvénynek nagyon 

örülünk. (Jelzésre:) Turi-Kovács Béla alelnök úr! 
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DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Egy technikai kérdésem lenne, 
hogy mikorra tervezzük a befejezését a szolnoki ülésnek, tehát körülbelül 
milyen időtartamról van szó. 

 
ELNÖK: 10 óra 30 perckor van a kezdés, és 3-4 óra hosszára lehet 

minimum számítani, egyenként 15 percet adtunk a meghívott előadóknak, 
akik a mostani problémákra rámutatnak. Az Országgyűlés Hivatalától kértük, 
biztosítson buszt az utazáshoz, és hogy ebben a segítségünkre legyen. Igazából 
a napirend megvitatása, ami igazán fontos, hogy el legyen fogadva, tehát ha az 
előadások közben úgy adja a jó isten, tehát ha valakinek véletlenül valami 
fontosabb közügyet kell elintézni, és távoznia kell, szerintem ez nem fogja 
akadályozni, hogy a részben konferencia jellegű ülést befejezzük. Tehát 
igazából az első rész az, ami ilyen szempontból fontos.  

Az ülés berekesztése 

Megkérdezem, hogy van-e bármi más az egyebek között. (Nincs 
jelentkező.) Megállapítom, hogy további jelentkezés nincs. Valamennyiüknek 
azt kívánom, hogy az ülésszakban jó sok olyan bölcs döntést hozzanak, ami 
elősegíti Magyarország társadalmának előrelépését, és jobb országot teremt. 
Mindannyiuknak jó munkát kívánok és szép délutánt!  

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 24 perc)  

Bencsik János 
a bizottság alelnöke 

 

Sallai R. Benedek 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


