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J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 
2017. december 11-én, hétfőn, 9 óra 03 perckor  

az Országgyűlés Irodaháza V. emelet 528. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 
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Napirendi javaslat  

 

1. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 
szóló törvényjavaslat (T/18783. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján)  
 

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  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Bartos Mónika (Fidesz)  
Manninger Jenő (Fidesz)  
Varga Gábor (Fidesz)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 
 

Simonka György (Fidesz) Varga Gábornak (Fidesz)   
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Hatvani Szabolcs munkatárs  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 03 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm valamennyiüket! A 
Fenntartható fejlődés bizottságának december 11-ei ülését ezennel 
megnyitom.  

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Simonka György 
képviselőtársunk jelezte távollétét, Varga Gábor képviselőtársunk helyettesíti 
őt.  

Mindössze két napirendi pont került kiküldésre: az első napirendi pont 
a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 
törvényjavaslat kapcsán a házszabály 32. § (2) bekezdése alapján történő 
csatlakozás a részletes vitához, a törvényjavaslatot az Országgyűlés 
informatikai hálózatában a 18783. számon lehet elérni; a második napirendi 
pontban pedig az egyebek kerülne megtárgyalásra.  

Kérdezem, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e kérdés vagy 
hozzászólás. (Senki nem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. Így 
kérem, hogy szavazzunk a napirendről. Aki elfogadja, kérem, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen.  

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről szóló T/18783. számú törvényjavaslat   
(Döntés részletes vita lefolytatásáról) 

Ennek megfelelően megnyitom az első napirendi pontot, az előbb 
említett Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 
szóló törvényjavaslathoz való csatlakozást. A csatlakozásra a törvényjavaslat 
egészére vonatkozóan javaslatot tettem a házszabály 32. §-ának megfelelően, 
miután számos környezet- és természetvédelmi vonatkozású területet és 
számos olyan egyéb, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos területet érint a 
javaslat, amelynek alapján a 150 oldal áttanulmányozása során a bizottságunk 
hatásköre és illetékessége megállapítható, ezért született a javaslat. 
Megkérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy hozzászólás. (Senki 
nem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. Kérem, aki támogatja a 
csatlakozást, az kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
egyhangú. Nagyon köszönöm. 

Egyebek 

A második napirendi pontban az egyebek kerülnek megtárgyalásra. Az 
egyebekben tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy az idei évben, illetve ebben 
az ülésszakban további ülés összehívására nem kerül sor, így megköszönve 
azt, hogy a határozatképességet biztosították képviselőtársaim a mostani 
ülésen, mindössze annyi maradt, hogy valamennyiüknek áldott, békés 
karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog új évet kívánjak, 
nem a pártjuknak legfőképpen, hanem személyesen személyeiknek. Bízom 
benne, hogy 18 mindezzel eredményt fog hozni. Köszönöm szépen.  

Megkérdezem, hogy az egyebek között bármi más felmerül-e. (Senki 
nem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs más.  
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Az ülés berekesztése 

Így megköszönöm a részvételüket, az ülést lezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 06 perc)  
  

Sallai R. Benedek  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


