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Napirendi javaslat  

 

1. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvénynek a magasházak építésének szabályozásával 
kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslat (T/406. szám) 

(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

 

2. Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/384. szám) 

(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

 

3. Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat (T/503. szám) 

(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a 
HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján) 

(Vitához kapcsolódó bizottság) 

 

4. A bizottsági alelnöki helyettesítési sorrend meghatározása (a HHSZ 
109. § (2) bekezdése alapján) 

 

5. A bizottság működését érintő kérdések 

(albizottságok, kerekasztalok, ülésezési rend) 

 

6. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Schmuck Erzsébet (LMP), a bizottság elnöke  
 
Bencsik János (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Kepli Lajos (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Koncz Ferenc (Fidesz)  
Simonka György (Fidesz)  
Varga Gábor (Fidesz)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 
 

Böröcz László (Fidesz) dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz)  
Szászfalvi László (KDNP) Bencsik Jánosnak (Fidesz)  
Hajdu László (DK) Schmuck Erzsébetnek (LMP) 
  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Hatvani Szabolcs bizottsági munkatárs  
 
 

Meghívott 
 

Hozzászóló 
 

Dr. Bartus Gábor titkár (Nemzeti Fenntartható Fejlődési 
Tanács) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 06 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok! Javaslom, hogy kezdjük el. Még csatlakozni fog - 
jelezte - Varga Gábor öt percen belül. Még egyszer jó napot kívánok 
mindenkinek, és a Fenntartható fejlődés bizottsága mai, június 18-ai ülését 
ezennel megnyitom. Köszöntöm a bizottság tagjait, megjelent vendégeinket. 
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, vannak helyettesítések, 
mégpedig Turi-Kovács Béla alelnök urat bízta meg, kérte meg Böröcz László 
képviselőtársunk a helyettesítésre, Bencsik Jánost Szászfalvi László, 
jómagamat pedig Hajdu László kért meg a helyettesítésre. Ez azt jelenti, hogy 
az ülés határozatképes. 

A mai ülésünk napirendi pontjaira megküldtem a javaslatot. Mégpedig 
1. napirendi pontként az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvénynek a magasházak építésének szabályozásával 
kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslatról döntenénk. Ez a T/406. 
szám. Gyakorlatilag döntés részletes vita lefolytatásáról. 2. napirendi pontként 
az egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslattal kapcsolatos csatlakozásról döntenénk. Ez a T/384. szám. 3. 
napirendi pontként Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat, T/503. szám. Gyakorlatilag itt is döntenénk a részletes 
vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről, vitához kapcsolódó 
bizottságként. 4. napirendi pontként a bizottsági alelnöki helyettesítési 
sorrendet határoznánk meg, erről döntenénk, majd szó lenne az 5. napirendi 
pontban a bizottság működését érintő kérdésekről, albizottságok, 
kerekasztalok, ülésezési rend. A 6. napirendi pont az egyebek lenne. 
Megkérdezem, hogy a napirendhez van-e javaslat. (Nincs jelentkező.) Nincs. 
Akkor döntsünk a mai napirendről. Kérem, aki egyetért a javaslattal, 
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság a mai 
napirendünket egyhangúlag elfogadta.  

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvénynek a magasházak építésének 
szabályozásával kapcsolatos módosításáról szóló T/406. 
számú törvényjavaslat   
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) 
bekezdése alapján) 

Térjünk rá az 1. napirendi pontra, azaz döntés részletes vita 
lefolytatásáról az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvénynek a magasházak építésének szabályozásával kapcsolatos 
módosításáról szóló T/406. számú törvényjavaslattal kapcsolatban. A kijelölt 
bizottság a Gazdasági bizottság. A tervezet gyakorlatilag kiegészítés az építési 
törvény fogalomtárában a toronyház definíciójával, és szabályozza az ilyen 
épületekre vonatkozó, hatályba lépés előtt megkezdett, illetve ilyen 
építményekkel kapcsolatos építési igazgatási kérdéseket. Figyelemmel a 
természet és az épített környezet összefüggéseire, a fenntartható várossal 
kapcsolatos törekvésekre, javaslatot teszek a bizottságnak, hogy bizottságunk 
döntsön a törvényjavaslat részletes vitájának a lefolytatásáról. Indítványozom, 
hogy a kapcsolódást a törvényjavaslat egészére, azaz az 1-5. §-ig tegyük meg. 
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Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e hozzászólás, észrevétel. (Nincs 
jelentkező.) Megállapítom, hogy nincs. Akkor kérem, hogy szavazzunk. 
Először azt kérdezem meg, hogy aki támogatja a kapcsolódást a 
törvényjavaslat egészére, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy a bizottság egyhangúlag megszavazta, hogy kapcsolódjunk a 
törvényjavaslat részletes vitájához. Köszönöm, ezzel ezt a napirendi pontot 
lezárom.  

Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő 
módosításáról szóló T/384. számú törvényjavaslat   
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) 
bekezdése alapján) 

A következő napirendi pontunk hasonló indíttatású, azaz döntés 
részletes vita lefolytatásáról az egyes törvényeknek a vízkivételekkel 
összefüggő módosításáról szóló T/384. számú törvényjavaslattal 
kapcsolatban. A kijelölt bizottság a Mezőgazdasági bizottság. Véleményem 
szerint a tervezetben szereplő javaslat szoros összefüggésben van egyrészt a 
felszín alatti vizek környezetvédelmi, természetvédelmi és vízgazdálkodási 
törvényben is közvetlenül vagy közvetve meghatározott mennyiségi és 
minőségi védelmével, másrészt az Országgyűlés részére ugyancsak benyújtott 
nemzeti éghajlatváltozási stratégia célkitűzéseivel, ezért javaslatot teszek a 
tisztelt bizottságnak, hogy bizottságunk döntsön a törvényjavaslat részletes 
vitájának lefolytatásáról. Indítványozom, hogy a kapcsolódást a 
törvényjavaslat egészére, azaz 1-8. §-ig tegyük meg. Kérdezem, hogy ezzel 
kapcsolatban van-e észrevétel, hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Nincs. 
Megállapítom, hogy nincs. Ezért megkérdezem, hogy ki az, aki támogatja a 
kapcsolódást a törvényjavaslat egészére. Aki támogatja, kérem, kézfeltartással 
jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a 
kapcsolódást a törvényjavaslat egészére. Köszönöm, ezzel ezt a napirendi 
pontot is lezárom.  

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 
T/503. számú törvényjavaslat  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti 
egységekről a HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján) 

Soron következik Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 
szóló T/503. számú törvényjavaslat, és ebben az esetben az a feladatunk, hogy 
a Házszabály 92. § (4) bekezdése alapján döntsünk a részletes vitában 
megtárgyalandó szerkezeti egységekről. (Koncz Ferenc megérkezik.) 

Az eddigi évek gyakorlatát követve arra teszek javaslatot most is, hogy a 
kapcsolódást a törvényjavaslat egészére, azaz az 1-78. §-ra, valamint az 1-9. 
mellékletre tegyük meg. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e észrevétel, 
hozzászólás. (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs.  

Határozathozatal 

Ezért kérem, hogy aki támogatja a kapcsolódást a költségvetési javaslat 
egészére, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag támogatja a csatlakozást a költségvetési tervezet részletes 
vitájához. 
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A bizottsági alelnöki helyettesítési sorrend meghatározása (a 
HHSZ 109. § (2) bekezdése alapján) 

A következő napirendi pont a bizottsági alelnöki helyettesítési sorrend 
meghatározása a Házszabály 109. § (2) bekezdése alapján. Előzetesen 
konzultáltam alelnök urakkal, illetve a kormánypárti frakcióval, és abban 
egyeztünk meg, hogy Bencsik Jánost javaslom az első helyettesítési pozícióra, 
másodikra Kepli Lajost, a harmadikra pedig Turi-Kovács Béla alelnök urat. 
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki szólni. (Senki sem 
jelentkezik.) Úgy látom, hogy nem.  

Határozathozatal 

Kérem, hogy aki elfogadja a javaslatot, hogy első alelnökként Bencsik 
János úr, másodikként Kepli Lajos, harmadikként pedig dr. Turi-Kovács Béla 
alelnök úr kerüljön rögzítésre, emelje fel a kezét! (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a sorrendet.  

A bizottság működését érintő kérdések (albizottságok, 
kerekasztalok, ülésezési rend) 

Az ötödik napirendi pontra kerül sor, amely a bizottság működését 
érintő kérdésekre vonatkozik, azaz az albizottságok és a kerekasztalok ügye. 
Ebben a kérdésben is történt előzetes egyeztetés alelnöktársaimmal, és 
előzetesen megegyeztünk abban, hogy nyilván a kötelezően létrehozandó 
Ellenőrző albizottságon kívül még javasoljuk a bizottságnak, hogy két szakmai 
albizottságot és egy kerekasztalt hozzunk létre. A javaslatunk az, hogy a mai 
ülésen csak az albizottságok és a kerekasztal létrehozásáról döntsünk, 
válasszuk meg ezek vezetőit, és kérjük fel őket, hogy tegyenek javaslatot az 
általuk vezetett testület feladatkörére, másrészt pedig kérjük a bizottság 
tagjait, hogy jelezzék majd részvételi szándékukat az ezen testületek 
munkájában történő részvételre.  

Ha ez a javaslat megfelelő, akkor indítványozom majd, hogy hozzuk 
létre az ellenőrző albizottságot - az elnöki pozícióra Kepli Lajos alelnök urat 
javaslom -, hozzuk létre a környezet-egészségügyi albizottságot - ennek 
vezetésével Böröcz László urat javasoljuk megbízni - és az éghajlatvédelmi 
albizottságot, amelyet Koncz Ferenc képviselőtársunk irányítana. Szeretném 
még hozzátenni, hogy nyilván csomagban tárgyaljuk a három albizottságot és 
a kerekasztal kérdését, éppen ezért megalakítanánk a Nemzeti Fenntartható 
Fejlődés Tanácsa aktív közreműködésével a fenntarthatósági, nevezhetjük 
nevelési kerekasztalnak, de ezt inkább a társadalom tudatosságának a 
növelése, fenntarthatósági ügyekben, környezet-, természetvédelmi 
kérdésekben. Az ok, amiért nem albizottsági formát kezdeményezünk, hogy 
ezt az NFFT-vel nagyon szoros együttműködésben tudnánk végezni, éppen 
ezért az ülésre meghívtam a Tanács titkárát, Bartus Gábor urat is, hogy 
lehetőség szerint vegyen részt a beszélgetésben, és ezért kérem azt, hogy a 
bizottság biztosítsa számára a hozzászólási lehetőséget.  

Kérem, aki támogatja, hogy Bartus Gábor részt vehessen ebben a 
beszélgetésben, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, egyhangúlag 
megszavaztuk. Titkár úr a Házszabálynak megfelelő módon be tud 
kapcsolódni a napirendi pont tárgyalásába. 

Ennyi felvezető után megnyitom a kérdést, hogy akkor hány albizottság 
legyen, mellette, ellene szóló érvek, és akkor a kerekasztal létrehozását is 
vitassuk meg. Ki kíván ehhez hozzászólni? (Jelzésre:) Parancsoljon! 
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BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Mi örülünk nagyon a 

kezdeményezésnek és a lehetőségnek, és támogatjuk a kerekasztal 
létrehozását.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kíván még hozzászólni? Tehát, ha jól 

értelmezem, akkor három albizottságot és egy kerekasztalt hoznánk létre. Ki 
kíván hozzászólni? (Jelzésre:) Parancsoljon! (Varga Gábor megérkezik.) 

 
KEPLI LAJOS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

felkérést az ellenőrző albizottság vezető tisztségére. Mint ahogy az előző két 
ciklusban is én voltam a vezetője ennek az albizottságnak, a kérésem, 
javaslatom az volna, hogy bizottsági szinten is igyekezzünk valahogy kijelölni 
azt a keretet, amelyben az ellenőrző albizottság működhet, hiszen ez az 
albizottság – ez most egy kicsit önkritika is – nem igazán működött az előző 
két ciklusban, nem nagyon volt ülése sem. Viszont, ha valamilyen értelmes 
keretet tudnánk ennek adni, vagy tartalommal megtölteni, hogy konkrétan mi 
is az, amivel az ellenőrző albizottságnak jogosultsága van foglalkozni, és 
jogosítványa van rá, akkor nagyon szívesen megteszem, hogy tényleg 
megtöltsük élettel, és ne csak formálisan legyen létrehozva, hanem 
tartalommal is meg legyen töltve.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A következő ülésen akkor az albizottságok 

portfólióját, feladatkörét tárgyalnánk, jó lenne, ha ezt végiggondolná alelnök 
úr, s akkor a következő ülésen erre részletesen is visszatérnénk.  

Szeretném akkor azért megkérdezni, hogy Böröcz képviselőtársam és 
Koncz Ferenc képviselőtársam is ugye, vállalja ennek a két albizottságnak a 
vezetését. Igen.  

Szeretném megkérdezni Bartus Gábor titkár urat, hogy a kerekasztal 
közös működtetéséhez mi az álláspontja.  

 
DR. BARTUS GÁBOR (Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács): 

Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Képviselő Urak! Az NFFT részéről 
köszönjük szépen a felkérést, nekünk ez munkaköri kötelezettségünk is. Tehát 
az NFFT statútumában szerepel az ilyen jellegű kötelezettség, tehát érv 
mellette rengeteg van, ellene egy sincs, tehát mi mindenképpen szeretnénk 
aktívan segíteni a bizottság ilyen irányú munkáját. Az érdemi megjegyzésem 
csak annyi, hogy a kerekasztal nevében vagy valamilyen módon az 
egyenrangúságot jelenítsük meg. Tehát, hogy ne egy olyan környezeti nevelést 
jelenítsünk meg, hogy mi vagyunk az okosak, akik értünk hozzá, és akkor most 
megneveljük a tudatlanokat, hanem ez inkább egy kölcsönös 
szemléletformálás, tapasztalatcsere legyen, hiszen azt látjuk, hogy az üzleti 
vagy akár a politikai döntéshozók szemléletét is még alaposan formálni kell 
ebben a kérdéskörben. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Parancsoljon, Bencsik János alelnök úr! 
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Azt gondolom, hogy 

egyértelmű, hogyha a Fenntartható fejlődés bizottság és az NFFT hozza létre 
ezt a kerekasztalt, akkor társelnöki rendszerben történjék, az egyenrangúságot 
is kiemelve ennek a kerekasztalnak vagy tanácsnak a működtetése. Gondolom, 
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hogy az NFFT részéről majd Bartus Gábor fog ebben részt venni, de ezt majd 
el fogja dönteni az NFFT. Én javaslom, hogy a Fenntartható fejlődés 
bizottságot értelemszerűen az elnök asszony képviselje, és a társelnöki 
feladatokat lássa el. A képviselőcsoportunk pedig Varga Gábor képviselő urat 
fogja delegálni - hogyha egyetért majd vele - ebbe a fenntarthatóságra történő 
környezetnevelési kerekasztalba. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nyilván a nevén, ahogy Bartus Gábor 

jelezte, lehet változtatni, lehet pontosítani. A következő bizottsági ülésre úgyis 
visszahozzuk, hogy tulajdonképpen mik lennének ennek a fő tevékenységi 
körei. Köszönöm szépen. Van-e még akkor ehhez más hozzászólás? (Nincs 
jelentkező.) Nincs. Akkor javaslom, hogy szavazzunk egyben, szavazzunk 
arról, hogy a bizottság három albizottságot hoz létre, az Ellenőrzésit, a Klíma 
albizottságot és a Környezet-egészségügyi albizottságot, és a társadalmi 
tudatosság növelését szolgáló kerekasztalt. Az Ellenőrző albizottság elnöki 
posztjára Kepli Lajos alelnök urat jelöli, a Környezet-egészségügyi albizottság 
vezetésére Böröcz László urat kérnénk fel, az Éghajlatvédelmi albizottság 
vezetésére Koncz Ferenc képviselőtársunkat, a bizottság részéről a kerekasztal 
egyik társelnöki posztjára pedig Schmuck Erzsébetet. Kérem, erről 
szavazzunk! Aki ezzel egyetért, támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag megszavazta, és javasolom, hogy 
a következő ülésre hozzuk be, hogy kik lennének a tagjai a bizottság részéről 
az albizottságoknak és a kerekasztalnak, illetve annyit, hogy mik a fő 
tevékenységi körei, legalábbis indulásképpen az albizottságoknak és a 
kerekasztalnak. Köszönöm szépen.  

Egyebek 

Menjünk tovább. Az utolsó egyebek napirendi pontunk kicsit 
rendhagyó lesz. Először is megkérném Bencsik János alelnök urat, hogy 
terjessze elő az előzetesen kiküldött bizottsági határozati javaslattal 
kapcsolatos rövid előterjesztését. Átadom a szót alelnök úrnak. 

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Bizottság! 

Nagyon egyszerű a javaslat, az induló országgyűlési időszak bizottsági 
módosító javaslatkezdeményezések benyújtásának határidejét szabályozó 
határozati javaslatról van szó. Én azt indítványozom, hogy az előző ciklushoz 
hasonlóan történjék a módosító indítványok beadási határidejének 
meghatározása. Tehát a kezdeményező legkésőbb a bizottsági ülést megelőző 
munkanapon, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényen alapuló általános 
munkarend szerint munkaidő végéig nyújthassa be a javaslatát a bizottság 
titkársága részére. Ez precízen meg van fogalmazva a határozati javaslatban. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Megkérdezem, hogy van-e az 

elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel. (Nincs jelentkező.) Úgy 
látom, hogy nincs. Akkor szavazzunk a határozati javaslatról. Kérem a 
bizottság tagjait, hogy aki támogatja az 1/2018-2022. számú határozati 
javaslatot, az kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság egyhangúlag elfogadta.  

Menjünk tovább, még mindig az egyebek napirendi pont keretében 
tájékoztatom a tisztelt bizottságot arról, hogy a Ház vezetése felkérte a 
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bizottságokat, hogy keressenek arra megoldást a frakciókon keresztül, hogy a 
bizottsági tagok által kezdeményezett saját szándékok visszakereshetőek és a 
részletes vita során meghozott bizottsági döntések nyomon követhetőek 
legyenek. Segítve ennek a kérésnek a megvalósulását, ezennel tájékoztatom a 
bizottság tagjait arról, hogy a bizottsági részletes vita során tárgyalt saját 
módosítási szándékok jegyzőkönyvhöz csatolását a határozati házszabály 134. 
§ (2) bekezdés a) pontja alapján a ciklus egészére vonatkozólag elrendelem. Ez 
a gyakorlatban annyit jelent, hogy a bizottságunk által tárgyalt saját 
módosítási szándékokat a jelenléti ívhez és a képviseleti megbízásokhoz 
hasonlóan a bizottsági ülés jegyzőkönyvéhez fűzzük.  

És akkor most következzenek a napirendi pont hagyományosnak 
nevezhető információi, és ezek között az egyebek. Van néhány pont, amiről 
szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot. Először is, mivel az ülés elején 
döntöttünk a T/406. és a T/384. számú törvényjavaslatok részletes vitájához 
történő kapcsolódásról, így a jövő héten ezeket a részletes vitákat le kell 
folytatnunk, azonban az ülés konkrét időpontjáról és esetleges további 
napirendi pontjairól még egyeztetni fogunk. Úgyhogy időben tájékoztatni 
fogom a bizottság tagjait a következő bizottsági ülésünkről, de kérem 
tisztelettel, hogy mindenki készüljön arra, hogy a jövő héten ülést fogunk 
tartani.  

Következő egyebek, amiről szeretném a bizottságot tájékoztatni, hogy 
az elnökséggel egyetértésben július hó első harmadában tervezzük meghívni 
Szijjártó Péter miniszter urat, hogy tájékoztassa a bizottságot az ENSZ 
Fenntartható Fejlődési Céljainak hazai végrehajtásával kapcsolatban készített 
önkéntes országjelentésről, ugyanis az ENSZ New Yorkban tartandó júliusi 
közgyűlésén Szijjártó miniszter úr ezt ott a közgyűlésnek be fogja mutatni. 
Már felvettük a kapcsolatot a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, 
megkezdődtek az egyeztetések. Még ehhez a témához kapcsolódik, hogy 
korábban az Állami Számvevőszék elnöke, Domokos László még 2017 őszén 
felajánlotta a tájékozódás lehetőségét egy nemzetközi ellenőrzéssel 
kapcsolatban a bizottság számára, és itt is folyamatban van a 
kapcsolatfelvétel.  

A következő pont, amiről tájékoztatni szeretném a tisztelt bizottságot, 
hogy június 14-én egy civil találkozót tartottunk, amire környezet- és 
természetvédő civil szervezeteket hívtunk meg. Ezen a találkozón az előadók 
között nemcsak a bizottság részéről voltunk jelen, tehát nemcsak alelnök urak 
és jómagam tartottunk rövid tájékoztatót, de az ülésre meghívtuk Rácz András 
környezetügyért felelős államtitkárt, Bándi Gyula urat, a jövő nemzedékek 
szószólóját, Bartus Gábort, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács titkárát.  

Pozitív visszajelzéseket kaptam a civilektől. Azt gondolom, hogy jó 
hangulatú kölcsönös beszélgetés volt a civilek és a másik oldal között. 
Felmerült az a lehetőség, hogy legközelebb más tárcának is ilyen 
környezetügyért felelős vezetőit hívjuk meg. Nem tudom, hogy alelnök urak 
kívánnak-e ehhez hozzáfűzni valamit. (Senki sem jelentkezik.) Nem. 
Köszönöm szépen.  

Egy következő találkozó lebonyolításáról is szeretnék tájékoztatást 
adni. Bencsik alelnök úrral közösen találkoztunk Hanvai Zsombor elnök úrral, 
aki a Magyar Azbesztmentesítők Szövetségének az elnöke, és arról folytattunk 
beszélgetést, hogy hogyan lehetne az azbesztmentesítést, különösen ami a 
lakóépületeket érinti, folytatni, Mintegy 40-50 ezer ember, és köztük fiatalok 
lehetnek érintettek ebben az ügyben. Ezért abban egyeztünk meg, hogy a 
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közeljövőben készülne egy felmérés vagy egy tájékoztató anyag a bizottság 
számára ezzel kapcsolatban, és megpróbálnánk az ősz folyamán kísérletet 
tenni az érintett kormányzati vezetőkkel, felelősökkel, hogy a jövő évben 
elindulhasson egy ilyen azbesztmentesítési program. Nem tudom, alelnök úr 
ehhez kíván-e hozzátenni. (Jelzésre:) Nem. 

Elég sok minden történt az elmúlt időszakban. A következő, hogy 
kérésre találkoztunk a svájci St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG 
energiacég küldöttségével, amely egy jó félórás találkozó volt, elsősorban ők 
kértek tájékoztatást a bizottság működéséről és az energiapolitikával 
kapcsolatos kérdésekről. A találkozón Kepli Lajos, Hajdu László 
képviselőtársaim és Turi-Kovács Béla képviselőtársam kabinetfőnöke vettek 
részt.  

A következő egyebek közötti pont, hogy a költségvetési törvény 
általános vitája a június 25-i héten kezdődik, míg a bizottsági részletes viták a 
rákövetkező, július 2-ával kezdődő héten lesznek. Szeretném mindenkinek 
felhívni a figyelmét, hogy akkor bizony megint ülést fogunk tartani. 

Végezetül még egy pont van, amiről én szeretném tájékoztatni a 
bizottságot. Such György főigazgató úrtól érkezett megkeresés, hogy a hivatal 
a következő hetekben tájékoztatást szeretne adni a bizottságok számára a 
törvényalkotás parlamenti rendszere, azaz a ParLex használatának 
lehetőségeiről. Egyeztetést követően a bizottsági ülés berekesztése után, azaz 
napirenden kívül lenne ez a prezentáció. Kérem, hogy döntsünk abban, hogy 
mikor kérjük ennek megtartását. Kérdés az, hogy most vagy a következő 
alkalommal döntsünk-e erről. (Bencsik János: Meg arról döntsünk, hogy 
kérjük-e.) Hogy egyáltalán. Gondoltam, hogy alelnök urak biztosan szeretnék 
ezt a tájékoztatást. (Jelzésre:) Igen, egyeztessünk akkor informálisan róla, és 
akkor a következő héten be fogjuk hozni az elnökség javaslatát ezzel 
kapcsolatban.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen. Azt szeretném megkérdezni, hogy kinek van még az 
egyebek között tájékoztatója. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Akkor 
megköszönöm a mai ülésen való részvételt, és a bizottsági ülést bezárom. A 
jövő héten találkozunk újra. Köszönöm szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 35 perc) 

  

Schmuck Erzsébet 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Lajtai Szilvia és Horváth Éva Szilvia 
 


