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Napirendi javaslat  

 
1. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 

szóló törvényjavaslat (T/3613. szám) 
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

 
2. Egyes agrárszabályozási tárgyú törvények módosításáról szóló 

örvényjavaslat (T/3630. szám) 
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

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

Helyettesítési megbízást adott 
 

Bencsik János (Fidesz) Koncz Ferencnek (Fidesz) 
Varga Gábor (Fidesz) dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz)  

 
A bizottság titkársága részéről  

 
Hatvani Szabolcs munkatárs  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 05 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Javaslom, hogy gyorsan kezdjük el, és haladjunk. Mindenkit üdvözlök. 
A Fenntartható fejlődés bizottsága mai, november 26-ai ülését megnyitom. 
Köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, vendégeinket és azokat, akik az ülésre 
érkeztek. 

A határozatképesség megállapítása, a napirend elfogadása 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Bencsik János és Varga 
Gábor jelezte a távollétét. Varga Gábort Turi-Kovács Béla alelnök úr 
helyettesíti, Bencsik János alelnök urat pedig Koncz Ferenc képviselőtársunk 
helyettesíti.  

A mai ülésünk napirendi pontjaira az alábbiakban tettem javaslatot. Első 
napirendi pontként Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló törvényjavaslat; a T/3613. számú. Itt döntünk a 
részletes vita lefolytatásáról a határozati házszabály 32. § (2) bekezdés alapján. 

Második napirendi pontként az egyes agrárszabályozási tárgyú 
törvények módosításáról szóló T/3630. számú törvényjavaslat részletes vitája 
lefolytatására tettem javaslatot a határozati házszabály 32. § (2) bekezdése 
alapján. 

Harmadik napirendi pontként egyebek kérdéskör van. Kérem, aki 
egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
egyhangúlag elfogadtuk. 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről szóló törvényjavaslat (T/3613. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról)  

Rátérünk az 1. napirendi pontra, azaz döntés részletes vita lefolytatásáról 
a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 
T/3613. számú törvényjavaslattal kapcsolatban. A kijelölt bizottság a Gazdasági 
bizottság.  

Az elnök bevezetője 

A terület- és településfejlesztés, a területrendezés alakulása, mint 
tudjuk, fontos szerepet tölt be az ország kiegyensúlyozott fejlődésében, például 
azért, hogy megszűnjék a halmozottan hátrányos helyzetű térségek 
reménytelensége, hogy a XXI. századhoz méltó, fenntartható gazdasági 
szerkezet alakulhasson ki, hogy városaink és vidéki településeink élhetővé 
váljanak, és főként hogy a fejlesztések révén természeti erőforrásaink védelme 
és ne károsodása és fogyása következzék be.  

Az új törvénytervezetben foglaltak a természeti erőforrásokra és 
értékekre vonatkozólag is jelentős hatással bírnak, ezért javaslom, hogy 
megvitatását a bizottság tűzze napirendre. Indítványozom, hogy a kapcsolódást 
a törvényjavaslat egészére, azaz az 1-112. §-ra, valamint az 1-12. mellékletre 
tegyük meg. 

Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e hozzászólás, észrevétel? 
(Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, nincs.  
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Határozathozatal 

Akkor kérem, hogy szavazzunk! Ki az, aki támogatja a kapcsolódást a 
törvényjavaslat egészére vonatkozóan? (Szavazás.) Egyhangú. Legalábbis nem 
teszem fel a kérdést. Egyhangú. 

Megállapítom, hogy a bizottságunk kapcsolódott a törvényjavaslat 
részletes vitájához. Köszönöm. Ezt a napirendi pontot lezárom.  

Egyes agrárszabályozási tárgyú törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/3630. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról) 

A következő napirendi pontunk hasonló indíttatású, azaz döntés 
részletes vita lefolytatásáról az egyes agrárszabályozási tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/3630. számú törvényjavaslattal kapcsolatban. A kijelölt 
bizottság a Mezőgazdasági bizottság.  

Az elnök bevezetője 

Az egyes agrárszabályozási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvény tervezete olyan salátatörvény, amely valójában több, a környezet 
védelmét alapvetően szolgáló törvény megváltoztatását is tartalmazza. 
Mindebből következően célszerű, ha a bizottság áttekinti és megvitatja a 
tervezett változásokat.  

Indítványozom, hogy a kapcsolódást a törvényjavaslat egészére, azaz az 
1-133. §-ra, valamint az 1. mellékletre vonatkozóan tegyük meg. Kérdezem, 
hogy ezzel kapcsolatban van-e hozzászólás, észrevétel. (Senki sem jelentkezik.) 
Úgy látom, hogy nincs. Akkor szavazzunk! 

Határozathozatal 

Ki az, aki támogatja a kapcsolódást a törvényjavaslat egészére 
vonatkozóan? (Szavazás.) Egyhangú. Megállapítom, hogy a bizottságunk 
kapcsolódott a törvényjavaslat részletes vitájához. Köszönöm. Ezzel ezt a 
napirendi pontot is befejeztük. 

Egyebek 

Harmadik, egyben mai utolsó napirendi pontunk az egyebek. Mivel 
kapcsolódtunk a két törvényjavaslat részletes vitájához, ezért a következő héten 
meg kell tartanunk ezek részletes vitáját. Várhatóan december 4-én, kedden 
délelőtt ülünk össze, de természetesen a konkrét időpontról egyeztetünk.  

Más: kezdeményeztünk, egy, a magyarországi hulladékgazdálkodási 
helyzettel foglalkozó napirendet is. Erre azt a választ kaptuk a kormányzat 
részéről, hogy a téma megtárgyalását már csak a következő ülésszakon 
javasolják. 

A következő: ugyancsak kezdeményezte a bizottság, hogy lehetőleg még 
ebben az időszakban kapjunk tájékoztatást Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter úrtól az ENSZ fenntartható fejlődési célok hazai teljesítésének 
előrehaladási helyzetéről. Kaptunk választ. Azt a választ kaptuk, hogy a 
miniszter úr sűrű naptára okán nem tud ebben az időszakban, parlamenti 
ülésszakban eljönni hozzánk, de a jövő tavaszi ülésszak végén szívesen áll 
rendelkezésünkre. 

Volt egy másik megkeresésünk is. Meghívtuk dr. Palkovics László 
miniszter urat, hogy a katowicei klímacsúcs előtt a klímacsúcson képviselendő 
magyar álláspontról, valamint átfogóbban az új kormányzati munkamegosztás 
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szerint az Innovációs és Technológiai Minisztérium fenntarthatósággal 
kapcsolatos elképzeléseiről, terveiről tájékoztassa a bizottságot. Erre még 
hivatalos választ nem kaptunk, de informálisan annyit már tudunk, hogy ebben 
az ülésszakban a bizottság keretei között erre a tájékoztatásra elfoglaltság miatt 
valószínűleg nem kerül sor. 

Azt szeretném megkérdezni, hogy az egyebek között bizottsági 
tagjainknak van-e hozzászólási igénye. (Senki sem jelentkezik.) Más bejelentés 
az egyebek között úgy látom, nincs.  

Az ülés berekesztése 

Akkor ennek megfelelően a bizottságunk a mai, november 26-ai ülését 
lezárom, és további szép napot, jó munkát kívánok mindenkinek. Köszönöm 
szépen.  

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 12 perc) 

  

Schmuck Erzsébet 

  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Barna Beáta 

 

 

 

 


