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Napirendi javaslat  

 
1. A rozsdaövezeti akcióterületek létrehozásához szükséges intézkedésekről 

szóló törvényjavaslat (T/10746.)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 
 

2. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, valamint 
a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami 
feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá 
egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási 
programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal 
összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/10736. 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  
 
Bencsik János (Fidesz), a bizottság alelnöke   
Koncz Ferenc (Fidesz)  
Varga Gábor (Fidesz)  
Szászfalvi László (KDNP)  
Hajdu László (DK) 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) Bencsik Jánosnak (Fidesz)  
Böröcz László (Fidesz) Szászfalvi Lászlónak (KDNP) 
Simonka György (Fidesz) Koncz Ferencnek (Fidesz) 
 

A bizottság titkársága részéről 

Horváth Zoltánné, a Mezőgazdasági bizottság főmunkatársa
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 02 perc) 
 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirendi javaslat elfogadása 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok! Javaslom, hogy kezdjük el a bizottság mai ülését. A 
bizottság mai, június 2-ai ülését megnyitom. Köszöntöm a bizottság tagjait. 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Simonka Györgyöt 
helyettesíti Koncz Ferenc képviselő úr, dr. Turi-Kovács Bélát helyettesíti 
Bencsik János alelnök úr, és Böröcz Lászlót helyettesíti Szászfalvi László. 

A mai ülésünk napirendi javaslatát előzetesen megküldtük a bizottság 
tagjainak. Kérem, aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság a mai napirendünket elfogadta. 

Még mindig érvényben van a bizottsági titkárságok dolgozóinak 
veszélyhelyzetre érvényes beosztása, így ma Horváth Zoltánné Katalin, a 
Mezőgazdasági bizottság főmunkatársa van mellettem, és segíti a munkánkat. 

Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy itt, a Delegációs teremben a 
megszokottól eltérően úgynevezett vegyes hangosítási rendszer működik. Az 
egész pulpituson fixen telepített mikrofonok vannak, míg azon bizottsági tagok 
esetében, akik a terem pulpitussal szembeni padsoraiban foglalnak helyet, a 
plenáris ülésteremhez hasonlóan csíptetős mikrofonok használhatók. Ez 
utóbbiak a padok fiókjaiban találhatók. Az elnöki mikrofon folyamatosan 
bekapcsolt állapotban van, az elnök előtti mikrofon kivételével valamennyi 
mikrofon esetében a karzaton lévő keverőpultnál helyet foglaló technikus adja 
a hangot, ő kapcsolja be a mikrofont a szókérést és a szómegadást követően. 

A rozsdaövezeti akcióterületek létrehozásához szükséges 
intézkedésekről szóló T/10746. számú törvényjavaslat  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) 
bekezdése alapján) 

Rátérünk az 1. napirendi pontra, azaz döntés részletes vita 
lefolytatásáról a rozsdaövezeti akcióterületek létrehozásához szükséges 
intézkedésekről szóló T/10746. számú törvényjavaslattal kapcsolatban. A 
kijelölt bizottság a Gazdasági bizottság. Indítványozom, hogy a kapcsolódást a 
törvényjavaslat egészére, azaz az 1-10. §-okra és a mellékletre tegyük meg. 

Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e hozzászólás, észrevétel. (Nincs 
jelzés.) Nincs. Akkor szavazzunk! (Hajdu László megérkezik az ülésre.)  

Határozathozatal 

Kérdezem, ki az, aki támogatja a kapcsolódást a törvényjavaslat 
egészére, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen. Megkérdezem, hogy 
ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) Nem. Ellene volt? (Nincs jelzés.) Nem. 
Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a bizottság kapcsolódott a 
törvényjavaslat részletes vitájához. Köszönöm, ezzel a napirendi pontot 
lezárom. 



 6

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. 
törvény, valamint a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével 
összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések 
megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a 
Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló 
SA.50768 számú európai bizottsági határozattal összefüggő 
módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény módosításáról 
szóló T/10736. számú törvényjavaslat  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) 
bekezdése alapján) 

A 2. napirendi pontunk következik: döntés részletes vita lefolytatásáról a 
kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, valamint 
Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, 
valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a 
Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú 
európai bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. 
törvény módosításáról szóló T/10736. számú törvényjavaslattal kapcsolatban. 
A kijelölt bizottság a Kulturális bizottság. 

Indítványozom, hogy a kapcsolódást a törvényjavaslat egészére, azaz az 
1-19. §-okra tegyük meg. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e hozzászólás, 
észrevétel. (Nincs jelzés.) Ha nincs, kérem, szavazzunk!  

Határozathozatal 

Ki az, aki támogatja a kapcsolódást a törvényjavaslat egészére? 
(Szavazás.) Kettő igen szavazat. Tartózkodott? (Nincs jelzés.) Ellene volt? 
(Szavazás.) Hét szavazat. 

Megállapítom, hogy a bizottság nem kapcsolódik a törvényjavaslathoz. 
Köszönöm, ezzel a napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Elnöki tájékoztató 

A harmadik, egyben utolsó, egyebek napirendi pontunkban az 
alábbiakról tájékoztatom a képviselőtársaimat. A következő bizottsági 
ülésünket a jövő héten tartjuk. A mostani döntésünk nyomán a rozsdaövezeti 
akcióterületek létrehozásához szükséges intézkedésekről szóló T/10746. számú 
törvényjavaslat részletes vitája lesz napirenden. 

Ha a mai benyújtások még indokolják, akkor természetesen 
előfordulhat, hogy részletes vitához kapcsolódás miatt a jövő héten egy a 
maihoz hasonló ülést fogunk tartani. Az ülés vagy ülések helyéről és 
időpontjáról megkezdjük az egyeztetést. Természetesen minden érdemi 
információt időben meg fogunk küldeni. 

Még arról szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot, hogy ma délelőtt 
találkoztam Palkovics miniszter úrral, ahol egyrészt a hulladéktörvény újbóli 
benyújtásáról, illetve fenntarthatósági kérdésekről beszélgettünk. Miniszter úr 
felvetette azt a lehetőséget, hogy esetleg még a mostani tavaszi időszakban, ha 
a bizottság is úgy gondolja, és időben össze tudjuk egyeztetni, akkor egy olyan 
bizottsági ülést tartsunk, ahol ilyen fenntarthatósági kérdések lennének 
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napirenden, tehát akár az energia, akár az európai zöld újjáépítés, SDG-k 
tekintetében. Ez későbbi egyeztetések végeredménye lesz majd, csak szerettem 
volna erről tájékoztatni most a bizottságot. 

Kérdezem, hogy van-e még valakinek más javaslata az egyebek között? 
(Nincs jelzés.) Nincs.  

Az ülés berekesztése 

Akkor ennek megfelelően a mai bizottsági ülésünket lezárom. További 
szép napot, jó munkát kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 09 perc)  

 

 
 

 

Schmuck Erzsébet 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Hegedűs Éva 


