
 

Ikt. sz.: FFB-41/14-2/2019. 

FFB-6/2019. sz. ülés 
(FFB-18/2018-2022. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 
2019. június 24-én, hétfőn, 11 óra 50 perckor 

az Országház Tisza Kálmán termében 
(főemelet 37.) 

megtartott üléséről 



2 

Tartalomjegyzék  

 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 5 

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/6544. 
számú határozati javaslat   
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 5 

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2018. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/6545. 
számú határozati javaslat   
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 5 

Egyebek 6 

Az ülés berekesztése 7 

 



3 

Napirendi javaslat 

1. Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2017. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/6544. szám)  
(Az Igazságügyi bizottság önálló indítványa)  
(Döntés a részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 
  

2. Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2018. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/6545. szám)  
(Az Igazságügyi bizottság önálló indítványa)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

3. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 50 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

SCHMUCK ERZSÉBET (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Javaslom, hogy kezdjük el a Fenntartható fejlődés bizottságának 2019. június 24-ei 
ülését. Az ülést most megnyitom. Köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, 
vendégeinket, illetve az ülésre érkezett résztvevőket. 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Bencsik János alelnök úr fogja 
Szászfalvi László képviselő urat helyettesíteni, Varga Gábor képviselőtársam pedig 
Simonka Györgyöt. 

A mai ülés napirendi pontjaira az alábbiakban tettem javaslatot. Első napirendi 
pontként az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2017. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat. Ez a H/6544. számú javaslat, 
az Igazságügyi bizottság önálló indítványa, és gyakorlatilag kapcsolódásról döntünk, 
tehát döntés részletes vita lefolytatásáról a határozati házszabály 32. §-a (2) bekezdése 
alapján. (Hajdu László megérkezik.) Második napirendi pont az alapvető jogok 
biztosának és helyetteseinek 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
szóló határozati javaslat H/6545. számon. Ez is az Igazságügyi bizottság önálló 
indítványa és itt is részletes vita lefolytatásáról, kapcsolódásról döntünk. A harmadik 
napirendi pont az egyebek.  

Kérem, aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) A 
napirendet egyhangúlag elfogadtuk. 

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/6544. számú 
határozati javaslat  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

Rögtön rátérünk az első napirendi pontra, azaz döntés részletes vita 
lefolytatásáról az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2017. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/6544. számú határozati javaslattal 
kapcsolatban. A kijelölt bizottság az Igazságügyi bizottság. Az ombudsmani éves 
beszámolók tárgyalásának sajátossága, hogy az Igazságügyi bizottság benyújt hozzá egy 
elfogadó határozati javaslatot, és formálisan ennek a részletes vitájához tudunk 
kapcsolódni. A részletes vita lefolytatása során a házszabály természetesen előírja 
magának a beszámolónak a megtárgyalását is. Javaslom tehát, hogy a bizottság 
kapcsolódjon a határozati javaslat részletes vitájához.  

Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e hozzászólás, észrevétel. (Senki sem 
jelentkezik.) Ha nincs, akkor szavazzunk! Kérdezem, ki az, aki támogatja a 
kapcsolódást. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) A kapcsolódást egyhangúlag 
megszavaztuk. Ezzel ezt a napirendi pontot le is zárom. Mivel mindenki szavazott, nem 
teszem fel azt a kérdést, hogy tartózkodik vagy ellene volt-e valaki, mert mindenki 
egyhangúlag támogatta. 

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2018. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/6545. számú 
határozati javaslat  
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(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

A második napirendi pontunk az elsővel analóg, csak ugrunk előre egy évet, azaz 
döntés részletes vita lefolytatásáról az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 
2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/6545. számú 
határozati javaslattal kapcsolatban. A kijelölt bizottság itt is az Igazságügyi bizottság. 
Javaslom tehát, hogy a bizottság kapcsolódjon a határozati javaslat részletes vitájához. 
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e hozzászólás, észrevétel. (Senki sem 
jelentkezik.) Úgy látom, hogy nincs.  

Kérem, hogy szavazzunk! Ki az, aki támogatja a kapcsolódást? Kérem, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag szavaztunk, tehát megállapítom, hogy 
a bizottságunk kapcsolódott a határozati javaslat részletes vitájához. Köszönöm, ezzel 
ezt a napirendi pontot is lezárom. 

Egyebek 

A harmadik, egyben utolsó napirendi pontunkban, az egyebekben az alábbiakról 
tájékoztatom a tisztelt bizottságot. A következő ülésünk 2019. június 26-án módosult 
időpontban, 10 órától lesz. A módosításról szóló értesítést a bizottság tagjai meg fogják 
kapni. Ezen az ülésen napirenden lesz a költségvetési törvény részletes vitája, 32 
képviselői módosító indítványt címeztek a bizottságunkhoz, ezeket fogjuk 
megtárgyalni szerdán. A többségi és kisebbségi vélemények megfogalmazására és 
írásban történő benyújtására a megszokott szabályok vonatkoznak, a titkárság ki fogja 
küldeni az írásbeli leadáshoz szükséges nyomtatványokat. 

A múlt heti ülésünkön tettem arra javaslatot, hogy a július 2-ára tervezett 
ülésünkön - melynek napirendjén Süli János miniszter úr éves meghallgatása és a mai 
kapcsolódás eredményeként az ombudsmani beszámolók részletes vitája szerepel - 
kérjük meg dr. Bándi Gyula szószóló urat, hogy tájékoztassa a bizottságot az általuk 
összeállított és már széles körben egyeztetett környezeti kárfelelősségre vonatkozó 
javaslatcsomagról. Ebben a bizottság múltkor egyetértett. Szószóló úr örömmel vállalta 
a felkérést, így kérem még egyszer egyetértő jóváhagyásukat a javaslattal kapcsolatban. 
Ha most a bizottság úgy dönt, akkor formálisan is meg fogom kérni szószóló urat erre 
a tájékoztatásra. Aki ezt támogatja, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Akkor szószóló urat hivatalosan is felkérjük. 

Egy másik javaslatom vagy kérésem azzal kapcsolatos, hogy a napokban érkezett 
meg az Európai Bizottság ajánlása Magyarország 2021. és 2030. közötti időszakra 
vonatkozó integrált nemzeti energia és klímatervének tervezetéről. Mivel az 
értékelésben foglaltak kérdéseket vetnek fel, javaslom, hogy kérjünk tájékoztatást a 
témában az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól, praktikusan talán Kaderják 
Péter államtitkár úrtól, és ha a bizottság támogatja ezt, akkor akár már a július 2-ai 
ülésünkön is napirendre vehetjük, de természetesen az őszi ülésre el tudjuk halasztani, 
amennyiben a bizottság ezzel egyetért. Szeretném megkérdezni ezzel kapcsolatban a 
bizottság álláspontját, de természetesen ebben még lehet egyeztetéseket folytatni. 
(Bencsik János jelentkezik.) Alelnök úr! 

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Azt javaslom, hogy az őszi 

ülésszak során kerüljön sor erre. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem akkor, a bizottság tagjai elfogadják-e, 

hogy valamikor az őszi ülés elején kérjük meg az Innovációs és Technológiai 
Minisztériumot, hogy adjon erről tájékoztatást. Aki ezt támogatja, kérem, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) A bizottság ebben egyhangúlag egyetértett. 
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Szeretném megkérdezni, hogy az egyebek között van-e valakinek más felvetése, 
kérdése, véleménye. (Dr. Kepli Lajos jelentkezik.) Átadom a szót Kepli alelnök úrnak. 

 
DR. KEPLI LAJOS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. A múlt heti 

bizottsági ülésen már jeleztem a tényt, miszerint ezen a héten valamikor a 
mandátumom vissza fogom adni, és így megszűnik a helyem, legalábbis az én bizottsági 
tagságom. Most úgy néz ki, de ez most már pontos adat, hogy ez a mai bizottsági ülés 
az utolsó számomra. Holnap a szavazások után fogom ezt fizikailag megtenni, mármint 
a mandátum visszaadását Kövér elnök úrnál. Így ez azt jelenti, hogy mivel az utódom, 
aki ide fog jönni a bizottságba, már csak utána tesz képviselői esküt, ezért ezen a tavaszi 
vagy nyári ülésszakon már nem fog kiegészülni a bizottság, hanem majd csak 
valószínűleg ősztől. Azt majd a frakciók eldöntik egymás között, hogy az alelnöki helyet 
megtartja-e a Jobbik vagy más alelnöki helyre elcseréli, nem tudom, erről nem kaptam 
a frakcióvezetéstől információt. Az biztos, hogy nekem a mai volt az utolsó bizottsági 
ülésem. Köszönöm. 

 
ELNÖK: A tájékoztatást megköszönöm. Azt gondolom, hogy a bizottság 

egyhangúlag és közösen megköszöni alelnök úrnak a bizottság eddigi munkájában való 
részvételét és a további munkájához mindannyian közösen sok sikert kívánhatunk. 
(Dr. Kepli Lajos: Köszönöm szépen.) 

Az ülés berekesztése 

A mai bizottsági ülést ezzel bezárom. Mindenkinek további szép napot kívánok! 
 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 59 perc)  

 

 

Schmuck Erzsébet 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 


