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Napirendi javaslat

1. A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának beszámolója 2008-2009 szóló beszámoló
elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/.... szám)
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)

2. Tájékoztató a Kormány számára készített környezet- és természetvédelmi ajánlásokról,
társadalmi szervezetek meghallgatása

3. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Jávor Benedek (LMP) elnök
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) alelnök
Dr. Nagy Andor (KDNP) alelnök
Dr. Oláh Lajos (MSZP) alelnök
Dr. Bácskai János (Fidesz)
Bányai Gábor (Fidesz)
Bartos Mónika (Fidesz)
Fülöp István (Fidesz)
Koncz Ferenc (Fidesz)
Schmidt Csaba (Fidesz)
Sebestyén László (Fidesz)
Dr. Aradszki András (KDNP)
Baracskai József (MSZP)
Bödecs Barna (Jobbik)
Kepli Lajos (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott:

Bodó Imre (Fidesz) Bartos Mónikának (Fidesz)
Fejér Andor (Fidesz) dr. Bácskai Jánosnak (Fidesz)
Koncz Ferenc (Fidesz) Fülöp Istvánnak (Fidesz)
Schmidt Csaba (Fidesz) dr. Nagy Andornak (KDNP)
Szabó Imre (MSZP) Baracskai Józsefnek (MSZP)

Meghívottak

Hozzászólók:

Lukács András (Levegő Munkacsoport)
Figeczky Gábor (WWF Magyarország)
Hajóssy Adrienn (MTA Szigetközi Munkacsoport)
Halmos Gergő (Magyar Madártani Egyesület)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 34 perc)

Elnöki bevezető, napirend megszavazása
JÁVOR BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, továbbiakban: ELNÖK: Tisztelt

Jelenlévők! Üdvözlök mindenkit a Fenntartható fejlődés bizottság ülésén. Megállapítom, hogy
a bizottság határozatképes, 12 tag személyes jelenléttel, hat helyettesítéssel a bizottság
valamennyi tagja képviselve van.

A mai napirendünk három pontot tartalmaz, amit írásban a bizottság tagjai megkaptak.
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának a beszámolójával kapcsolatosan egy határozati
javaslatot készítettünk az Országgyűlés számára, erről kéne döntenie a bizottságnak, hogy ezt
önálló indítványként benyújtja-e az Országgyűlésnek. A második napirendi pontunk a
természet- és környezetvédő civil szervezetek készítettek egy ajánlást a kormány számára a
természet- és környezetvédelem legfontosabb kérdéseiről, területeiről, amiket ők
kiemelkedően fontosnak látnak ezeken a területeken a civil szervezetek álláspontjáról. Ezt az
anyagot a bizottság tagjai a múlt héten írásban megkapták, de arra gondoltunk, arra
gondoltam, hogy hasznos lehet, hogyha személyesen is be tudják mutatni a bizottságnak a
legfontosabb következtetéseit az anyagnak. Úgyhogy erre 15 perces időkeret áll
rendelkezésükre, hogy bemutassák. Négy vendég van a bizottságban a civil szervezetek
részéről: Lukács András, a Levegő Munkacsoport képviseletében, Figeczky Gábor, a WWF
Magyarországtól, Hajóssy Adrienn és Halmos Gergő, a Magyar Madártani Egyesülettől. Ők
fogják számunkra bemutatni ezt az anyagot.

Végül pedig az egyebek napirendi pont. Kérdezem, hogy a bizottság számára ez a
napirend elfogadható-e. Aki egyetért… (Dr. Turi-Kovács Béla szólásra jelentkezik.) Igen,
alelnök úr, parancsoljon!

Dr. Turi-Kovács Béla napirend-módosító javaslata
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Napirend-módosításra teszek javaslatot, a kettes

elhagyását kérem. Ehelyett az ügyrendünkben meghatározott és pedig annak, ha jól nézem az
1. § (3) bekezdés f) pontjában meghatározott nyílt napnak a megtartását javasoljuk, és pedig
az ott széles körben történő megvitatását is akár ennek a napirendnek. De ez a bizottsági ülés
arra nem alkalmas, hogy itt egy kormány részére történő javaslatot 15 percben
megtárgyaljunk, ezért mi ezt nem tartjuk támogathatónak. És miután a meghallgatások
elfogadásához szükséges a többségi szavazás, mi itt nem látunk más lehetőséget, mint az ilyen
módosítás. Viszont nem ellenezzük, hogy az egyebek során az itt megjelentek előadják, amit
elő kívánnak vezetni. Az elnök úr által javasolt 15 perces időkereten belül. De
ügyrendszerűen ezt ma mi itt nem tárgyalhatjuk, mert mind a Házszabállyal, mind pedig az
ügyrenddel szembe menne. Még egyszer mondanám: javaslatunk is van. Méghozzá a
javaslatunk az, hogy belátható időn belül - elnök úr majd ezt megszervezi – egy olyan nyílt
napot tartsunk, ahová viszont meghívunk széles körből környezet-, természetvédő
szervezeteket, és ott a környezet- és természetvédő szervezetek akár a különböző nézeteket is
előadhatják és ütköztethetik. Erre vonatkozóan egyébként már írásbeli javaslat is érkezett
hozzánk különböző szervezetektől, ezt majd át fogom adni az elnök úrnak.

ELNÖK: Köszönöm szépen alelnök úrnak. Ez a 2-es napirendi pont egy tájékoztató
lenne, tehát nem gondolom, hogy kizárja vagy helyettesíti azt a nyílt napot, amit alelnök úr
esetleg javasol, tehát az előterjesztésnek nem az volt a célja vagy a napirendi pontnak, hogy itt
a civil szervezetek széles körével, nagy terjedelemben megvitassuk ezeket a dolgokat. Pusztán
annyi, hogy a bizottság tagjai számára bemutathassák, tájékoztatást adhassanak.
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Szavazás a napirend-módosításról
Én elfogadom alelnök úrnak a felvetését, azt gondolom, hogy ezt szavazásra

bocsátjuk. Tehát kérem, aki egyetért Turi-Kovács Béla alelnök úr által elővezetett napirend-
módosítással, mely szerint a civil szervezetekkel egy későbbi időpontban, egy nyílt nap
keretében tárgyaljuk meg ezeket az előterjesztéseket, a mostani alkalommal pedig az egyebek
napirendi pont alatt egy rövid tájékoztatást kapjunk a civil szervezetektől, az ezt
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Tizenegy. Ellene? (Szavazás.) Négy. Tartózkodás?
(Szavazás.) Kettő. Akkor megállapítom, hogy az alelnök úr előterjesztését a bizottság
elfogadta, tenni fogok róla, hogy előreláthatólag az őszi ülésszak megkezdését követően
ennek a nyílt napnak a megszervezésére sor kerüljön. Nagy Andor alelnök úr kért szót.

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Azért kértem szót, mert látszólag érthetetlen dolgot
műveltünk, hiszen sor kerül a civil szervezetek meghallgatására. Nem beléjük akarjuk fojtani
a szót, hogy félre ne értsék, hanem azt hiszem, hogy itt a bizottság szerepének a
megfogalmazásában van vita, hogy mire is szolgál egy parlamenti bizottság, nevezetesen a
Fenntartható fejlődés bizottsága, és én magam is csak ma reggel tudtam elolvasni ezt az
ajánlást egyébként, amit megkaptunk e-mailen, és egyetértek Turi-Kovács Béla alelnök úrral
abban, hogy szerintem a mi bizottságunknak nem feladata az, hogy ajánlásokat fogalmazzon
meg a kormánynak, de ezt a civil szervezetek megtehetik. Tehát én azért értek egyet azzal,
amit Turi-Kovács Béla javasolt, mert nem szeretném, ha a bizottságunk ezentúl ajánlásokkal
bombázná a kormányunkat, mert úgy gondolom, hogy nem ez a szerepünk. De a civil
szervezetek meghallgatása meg valamennyiünk érdeke. És szerintem jó megoldást találunk
azzal, hogy most elmondhatják a véleményüket, majd egy másik alkalommal ősszel, másokat
is bekapcsolva, meg több időt adva, valójában egy komolyabb eseményt szervezve sor
kerülhetne egy olyan konferenciára, amellyel a minisztérium képviselői is ráadásul ott
lehetnének, és egy nagyon érdekes vita bontakozhatna ki, amelynek a szereplői részben a
bizottsági tagok, részben a civil szervezetek, illetve maga a minisztérium, akinek egyébként
ezek az ajánlások itt vannak. Tehát most azért furcsa ez a helyzet, mert meghallgatunk olyan
ajánlásokat, amelyek nem nekünk szólnak, és nem is mi írtuk őket. Tehát azért magyarázom
el ezt egy kicsit részletesebben, hogy ne értsenek félre bennünket azok, akiket most
meghívtak, mert szót fognak kapni, az egyebek között, csak mi szeretnénk, hogyha a
bizottságnak világos feladatai lennének a jövőben, és nem szeretném abba a helyzetbe hozni
magunkat, hogy mások által megfogalmazott ajánlásokat tárgyaljon meg a bizottságunk, és
ezért döntöttünk úgy, ahogy döntöttünk.

ELNÖK: Köszönöm alelnök úrnak a magyarázatot, én nem kívánok ebbe a vitába
nagyon mélyre beleásni. Abban egyetértünk, hogy a bizottságnak nem feladata a kormánynak
ajánlásokat megfogalmazni, ez nem is volt célja ennek a napirendi pontnak, azt gondoltam,
hogy meghallgatjuk a civil szervezeteket, azt gondoltam, hogy ez fontos lehet a bizottság
számára is, hogy mi az álláspont, de természetesen a bizottság döntését elfogadom. Úgyhogy
én azt gondolom, hogy akkor  a módosított napirend szerint folytassuk az ülést, hogyha
másnak ezzel kapcsolatban nincsen hozzáfűznivalója vagy kérdése. (Nincs jelentkező.)

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának beszámolója 2008-2009 szóló beszámoló
elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/.... szám) (Döntés bizottsági önálló indítvány
benyújtásáról)

Ez esetben az első napirendi pont a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa
beszámolójának az elfogadásáról szóló határozati javaslat. Ezt eljuttattuk e-mailen is a
bizottság tagjainak, illetve megkapták itt nyomtatva is. Kérdezem, hogy elegendő idő állt-e
rendelkezésre a bizottság tagjainak ahhoz, hogy érdemi döntést hozzunk erről  a határozatról.
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DR. NAGY ANDOR (KDNP): Szerintem elég volt az idő, ezt egyébként is érintettük
az elmúlt ülésünkön szóban és teljesen egyetértünk ezzel a javaslattal, úgyhogy a Fidesz-
KDNP ezt egyhangúlag meg fogja szavazni.

ELNÖK: Köszönöm. Másnak a határozati javaslattal kapcsolatban észrevétele,
kiegészítése? Ha nincsen, akkor szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kérem, hogy aki
egyetért ennek a határozati javaslatnak az Országgyűlés elé terjesztésével, az kézfelemeléssel
jelezze! (Szavazás.) Tizenhét. Egyhangú. Köszönöm a bizottság tagjainak a támogató
hozzáállásukat ehhez a javaslathoz.

Akkor a napirend-módosítás alapján a második napirendi pontunk az egyebek
napirendi pont. Ennek keretében kapnak lehetőséget a civil szervezetek, hogy tájékoztassák a
bizottságot ezekről a kérdésekről.

Az előzetes konzultációnk alapján elsőként Lukács András szól hozzá, őt követi
Hajóssy Adrienn, majd Halmos Gergely és végül Figeczky Gábor. Én azt kérem, hogy üljenek
az asztalhoz, nem kell ilyen forgószínpados megoldást választani. Bátran ki lehet ülni. Tizenöt
perces keret legyen, én három perc után minden hozzászólónak finoman fogom jelezni az idő
szűkösségét, hogy mind a négy civil szervezet képviselőjének legyen lehetősége megszólalni.
Megadom a szót Lukács Andrásnak.

Egyebek (Tájékoztató a Kormány számára készített környezet- és természetvédelmi
ajánlásokról, társadalmi szervezetek meghallgatása)

LUKÁCS ANDRÁS (Levegő Munkacsoport): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Nagyon köszönjük a lehetőséget, hogy elmondhatjuk az álláspontunkat, néhány kérdésben
részletesebben kifejthetjük a nézeteinket. De természetesen ez a 15 perc nem elég arra, hogy
minden témában részletesen elmélyüljünk, amit itt az állásfoglalásban kifejtettünk, ezért
mindegyikünk csak egy-két főbb pontra fog összpontosítani.

Két témával fogok foglalkozni. Az egyik az államháztartás, a másik pedig a
jogérvényesítéssel kapcsolatos problémák. Az államháztartással kapcsolatban azt szeretném
hangsúlyozni, hogy a legtöbb ilyen kérés, meghallgatás, előterjesztés civil oldalról, nemcsak a
környezetvédelem oldaláról, hanem általában, arról szól, hogy mire kellene több pénzt
fordítani, hogyan kellene az egyes területeket jobban támogatni. Hát én nem erről fogok
szólni, hanem éppen arról, hogy különös tekintettel a pénzügyi válságra és az államháztartás
helyzetére, hogyan lehetne úgy pénzt megtakarítani, hogy ráadásul a környezetet is védjük és
a gazdaságnak is jót teszünk. És erre nagyon jó hátteret nyújt nekem az a kétnapos
konferencia, amely az elmúlt héten zajlott Budapesten, amit a Levegő Munkacsoport
szervezett a Magyar Közgazdasági Társasággal közösen, és amelyen már az Európai
Bizottság, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és más szervezetek képviselői, illetve
nemzetközileg elismert tudósok vettek részt.

Ennek a konferenciának az egyik legfontosabb megállapítása, amit ezek a képviselők
is hangsúlyozta, hogy világszerte, és így Magyarországon is rendkívüli mértékben támogatja
az állam a súlyosan környezetszennyező, egészségkárosító tevékenységeket, és ezeknek a
támogatásoknak a leépítése nagymértékben elősegítené az előbb említett célok
megvalósítását.

Mondok néhány konkrét példát, hogy ne csak általánosságokban beszéljek. Egyrészt
vannak a közvetlen állami támogatások, amelyekből szép számmal láthattunk példákat az
elmúlt években. Hogy nagyon konkrét példát mondjak, a Hankook gumigyártól kezdve a
STRABAG Rt. új Baranya megyei cementgyárának és a HELL ENERGY energiaital-
palackozónak adott két és félmilliárdos támogatásig nagyon sok ilyen kisebb-nagyobb
támogatás van. Összességében súlyos tíz- és százmilliárdokat tesznek ki. Tehát ezeket
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mindenképpen meg kell szüntetni. Azonban arra is rámutattak ezen a konferencián, hogy a
legújabb támogatások nem ezek, hanem a rejtett, nem mindenki által látott támogatások, az
adókedvezmények, illetve a költségek meg nem fizettetése az okozókkal. Erre is mondok
néhány példát. Az egyik ilyen a nehéz-tehergépkocsik forgalma, amelyek csak
Magyarországon évente több száz milliárdos infrastruktúraköltséget, kárt okoznak, és ezek
ellenében, ami összeg befolyik az államháztartásba, ennek a töredékét is alig teszi ki.

A másik, ami nagyon érdekes, maga az Európai Bizottság adóügyi főigazgatóságának
képviselője ismertetett egy nemrég elkészült tanulmányt a céges személygépkocsikkal
kapcsolatosan, illetve a személygépkocsik használatával kapcsolatos elszámolások
visszásságaival kapcsolatosan. A kimutatások szerint ma Magyarország ezen a téren az egyik
legrosszabb az Európai Unióban, tehát itt rendkívül nagy kedvezményeket kap ez a
tevékenység, aminek a csökkentésével egyrészt a környezetszennyezés visszaszorítható,
másrészt az energiafüggőség is csökkenthető.

Nem akarok továbbmenni a részletekbe, csak még ezzel kapcsolatban arra szeretném
felhívni a figyelmet, hogy amennyiben ezeket a tevékenységeket támogatjuk, elsősorban az
importot támogatjuk a hazai munkaerővel szemben, tehát emiatt is szükséges ezeknek a
támogatásoknak a visszafogása.

Azért említenék egy olyan dolgot, amire azért több pénzt kellene fordítani, és azért
említem meg ezt most, mert nem eldöntött ugyan, de a kormány, nagyon úgy tűnik, hogy
zárolni akarja az ezzel kapcsolatos pénzeket, ez a kutatás-fejlesztés-innováció. Nagyon kérem,
hogy tegyenek meg mindent, ami lehetséges, mert ez nagyon komolyan érinti a környezet
védelmét is, és a haszon többszörös, mint amit esetleg meg lehetne takarítani ezzel.

Még a jogérvényesítésről két mondatot: nagyon aggályosnak tartjuk a pénzügyi
törvények módosításával kapcsolatban, tehát ebben az úgynevezett salátatörvényben
előterjesztett törvénymódosító javaslatokat, amelyek korlátoznák a jogérvényesítés
lehetőségét. Ez nemcsak környezetvédelmi szempontból aggályos, hanem, ugye mi elég sokat
beszélgetünk vállalkozókkal is, ők a legnagyobb problémának a kiszámíthatatlanságot jelölik
meg, és hát elismerjük, hogy a kormányt jó szándék vezette, amikor kiadta az utasítást az
apparátusnak, hogy próbáljon ezen a téren valamit csinálni, de a megoldás nagyon rossz, csak
a kiszámíthatatlanságokat, a visszaéléseket növeli, ha így kerül elfogadásra ez a
törvényjavaslat. Azt hiszem, lejárt az időm. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Igen, és adjunk lehetőséget a másik három megszólalónak is. Hajóssy
Adrienn!

HAJÓSSY ADRIENN (MTA Szigetköz Munkacsoport): Köszönöm szépen. Az
intézményrendszerrel kapcsolatban általános dolgokat fogalmaztunk meg, szükség van
hatékony intézményrendszerre, amely a környezet- és a természetvédelem munkáját lehetővé
teszi. Tehát nem újakat kell alkotni, hanem a meglévőt kell úgy terelgetni, hogy ez legyen
megfelelő a feladatának. Erre nézve vannak is tervek. Három dolgot emeltünk ki, amit
fontosnak tartunk. Nevezetesen a következőket: a természetvédelem, aminek szüksége van
egy olyan méltó szakpolitikai megjelenésre, amely a természetvédelmi értékeket tudja védeni,
fejleszteni, óvni. Ugyancsak szükség van arra, hogy a környezetvédelmi hatóságok
függetlenül, nyugodtan, megfelelő személyzettel és megfelelő anyagi támogatás mellett
végezhessék a munkájukat, és végül szükség van egy olyan független szakintézmény-
rendszerre, ahol képződnek a környezet- és természetvédelmi adatok. A munka összefügg, a
terepi tevékenységtől egészen a nyilvánosságra hozatalig mindennel, gondolok itt könyvek
írására, adatbázisok működtetésére. Hét pontban tettünk javaslatot, és a hét pontról szeretnénk
majd egy intézkedési tervet látni. Ebből a hét, konkrétan megvalósítható pontból egyet
szeretnék konkrétan kiemelni, és pedig a legalján lévő dolgot: a terepi tevékenységet kellene
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erősíteni, méghozzá alapvetően, mert hogyha nincsenek természeti adatok, márpedig most
nagyon sok probléma van ezzel, akkor nincs mire épüljön a környezet- és a természetvédelem
rendszere. Meg kell erősíteni mindenféle őrszolgálatokat pénzügyi támogatásában, meg
kellene erősíteni az intézményrendszereket, hogy tudjanak mérni. Tehát három dolgot
szeretnénk, amire hét javaslatot tettünk, hogyha ez megvalósul, akkor nem fordulhat elő az,
ami az elmúlt évben bekövetkezett, hogy adatok hiányában terveztek. Köszönöm szépen a
türelmüket.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Halmos Gergely.

HALMOS GERGELY (Magyar Madártani Egyesület): Köszönöm szépen. Én
elsősorban a természetvédelem, természeti erőforrások védelme témakörről szólnék néhány
szót. Az egyik téma, amit kiemelnék aktualitása miatt is, ez a Natura 2000-területeknek az
ügye, a másik terület pedig a nemzeti parkok, illetve a nemzeti parkokhoz tartozó őrszolgálat,
illetve röviden a környezeti nevelésről. A Natura 2000 hálózattal kapcsolatosan először egy
kicsit nemzetközi kontextusba helyezve a kérdést, itt az anyagban is kitérünk arra, hogy
jelenleg a biodiverzitás nemzetközi éve van, és ennek kapcsán nagyon sok tanulmány rámutat
arra, hogy igazából nem sikerült eredményeket elérni a természetvédelemben, nemzetközi
szinten egyre csökken a természeti erőforrásoknak a minősége, mennyisége és a biodiverzitás
is egy olyan állapotba került, aminek mindenképpen nemzetközi szintű lépésekkel kell most
már történnie, amiből nyilván Magyarországnak is ki kell vennie a részét ahhoz, hogy ez
megforduljon. Ennek egyik eszköze az Európai Unióban a Natura 2000 természetvédelmi
hálózat, amit európai uniós irányelvek, a madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelv alapján
jelöltek ki. Ez egy hosszadalmas folyamat volt Magyarországon, nagyon sok ember
tudományos, szakmai alátámasztásával készültek el a javaslatok, s tulajdonképpen az idei
évben zárult le ez a folyamat azzal, hogy az Európai Bizottság minden kijelölést elfogadott
több iteráció után és a megfelelő módosítások megtörténtek. Ezért mi úgy gondoljuk, hogy
most nem a kijelölésnek a mikéntjével kéne foglalkozni a kormánynak, hanem arra kéne
koncentrálni, hogy hogy lehet ezt a természetvédelmi hálózatot megfelelően működtetni,
milyen fejlesztéseket kell ehhez hozzátenni. Az egyértelmű, hogy voltak hiányosságok az
elmúlt időszakban, mindenképpen az egyik kérdéskör, amit fontosnak tartunk, az ezzel
kapcsolatos kommunikáció, tehát az érintettek megfelelő tájékoztatása, illetve a további
tervezési folyamatokba való bevonása. Másrészt pedig a megfelelő támogatási rendszerek
teljessé tétele, a Natura 2000 területen folyó tevékenységek, illetve az ezzel kapcsolatos
esetleges korlátozásokkal párhuzamosan megfelelő támogatást is biztosítják. A későbbiekben
lesz szó majd a vidékfejlesztési kérdésről. Nyilván úgy gondoljuk, hogy jelenleg a természeti
erőforrásokkal való gazdálkodás szempontjából a Natura 2000 hálózat működtetése egy olyan
pozitív kitörési pont lehet, ahol össze lehet hangolni a megfelelő területeknek a
természetvédelmi, környezetvédelmi érdekeit a vidékfejlesztési kérdésekkel, és
tulajdonképpen vidékfejlesztési programként lehet működtetni a Natura 2000 hálózatnak a
védelmét.

A másik téma a nemzeti parkokkal kapcsolatban, gondolom, mindenki számára
egyértelmű, hogy Magyarországon a nemzeti parki hálózatnak, ahogy kialakult az elmúlt
évtizedekben a természetvédelem kulcskérdése, tehát hogy ez a hálózat, hogy a nemzeti
parkok jól működjenek, megfelelő finanszírozással, megfelelő állománnyal rendelkezzenek és
megfelelő szakértelemmel tudják ellátni a hálózatukat. Itt az anyagra is kitértünk részben arra,
hogy nemzeti parkok finanszírozása az elmúlt időszakban eléggé kitolódott a saját bevételek
termelése irányába, sokszor a költségek felét bevételekből kell előállítaniuk. Úgy gondoljuk,
hogy ezt a jövőben mindenképpen át kéne gondolni, és az alapműködéshez a megfelelő
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forrásokat a költségvetésben biztosítani szükséges a nemzeti parkoknak is, a további
bevételek ráépülő fejlesztéseket lehetővé tevő forrásként kéne, hogy hasznosuljanak.

Maga a nemzeti park jelenlegi működésében a természetvédelmi őrszolgálat nélkül –
úgy gondoljuk, hogy – igencsak vesztene a működési képességéből, ezért a természetvédelmi
őrszolgálat, ami végül is a területi tevékenységét jelenti, nemcsak az őrzési, de teljes körű
területi tevékenységét a nemzeti parkoknak, ezt az őrszolgálatot mindenképpen meg kell
erősíteni, és igen, lassan befejezem, mindenesetre az üzenetünk ezzel kapcsolatban az, hogy
az őrszolgálat megerősítése, a nemzeti parkhálózat megerősítése szükséges, illetve kitértünk
arra, hogy a zempléni nemzeti park létrehozására irányulóan az elmúlt évek törekvései – úgy
gondoljuk, hogy – révbe kell, hogy érjenek, és a zempléni nemzeti parkot meg kéne alapítani.

A környezeti neveléssel kapcsolatban csak annyit szerettem volna mondani, az
anyagban le van írva, hogy az elmúlt időszakban itt is, úgy gondoljuk, hogy visszalépések
történtek az intézményrendszerben és a finanszírozásban, jelentős fejlesztéseket kéne tenni, és
ez ugyancsak egy pont ebből, de olyan kiemeltnek gondolom, mert abban, hogy a természeti
erőforrásokat meg tudjuk védeni, a környezeti nevelésnek kulcsszerepe van. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Figeczky Gábor.

FIGECZKY GÁBOR (Magyar Madártani Egyesület): Köszönöm szépen a lehetőséget.
A rendelkezésemre álló három percet három téma köré csoportosítanám. Az első a
vidékfejlesztés, agrárium kérdése, a második a víz, a vízügy kérdése, a harmadik pedig
erdeink kérdésköre. Az agrár- és vidékfejlesztés témakörében viszonylag szerencsés
helyzetben vagyunk, hiszen alakult egy olyan minisztérium, amely elvben kebelére ölelte
nemcsak az agrárium kérdéseit, hanem a természetvédelem ügyét is, és ez lehetőséget biztosít
arra, hogy valóban összhangban tudjuk végre kezelni ezeket a kérdéseket, hiszen
hagyományosan, most már egy ideje elfelejtettük azt, hogy hogyan kell a természettel
harmóniában gazdálkodni. Ez az egyik jó lehetőség. A másik jó lehetőség pedig az, hogy az
Európai Unió is biztosít olyan forrásokat számunkra, amelyekkel ezeket a természetkímélő

gazdálkodási módokat preferálják. Ehhez szükség lenne az Új Magyarország vidékfejlesztési
programnak a módosítására, és egyfajta átcsoportosításra a forrásokon belül az ilyen
természetkímélő gazdálkodási módokra. És ilyen módokon megteremhető a Natura 2000
hálózat működtetése, illetve a vízkeret irányelv, tehát a vízgyűjtő gazdálkodási terv, amire
majd később kitérek, megvalósítása is.

Természetesen fontos az, hogy továbbra is Magyarország tartózkodjon a genetikailag
módosított szervezetek használatától. Ugyancsak fontosnak tartjuk azt, hogy egy moratórium
szülessen a zöld felületek beépíthetőségére vonatkozóan, hiszen azt látjuk, hogy nemcsak az
intenzív mezőgazdaság, de különböző beruházások, lakóövezetek egyre terjeszkednek, és
ilyen módon egyre több élhető felület vész el Magyarország területéből, ezért ezt fontosnak
tartjuk.

A következő kérdés a vizeink kérdése. Ez már csak azért is fontos, mert a 2011-es
magyarországi európai uniós elnökség kapcsán a víz lesz a központi téma, legalábbis a
természeti erőforrásokon belül. Ennek kapcsán két kérdéskört emelnék ki, az első az európai
Duna-régióstratégia, a második pedig a vízkeret irányelv, illetve annak a megvalósítása, hazai
megvalósítása.

Az európai Duna-régióstratégia 2011 első félévében kerül elfogadásra, és nagyon
fontosnak tartjuk, hogy összhangba tudjuk hozni a dunai hajózás kérdését a fenntarthatóság
elveivel, ami azt jelenti, hogy fontosnak tartjuk, hogy valódi vizsgálatok történjenek egyrészt
arra nézvést, hogy Magyarországnak mennyire érdeke ennek a dunai hajózhatóságnak a
megteremtése, tehát valóban rendelkezik-e Magyarország olyan flottával, akar-e komoly
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hajózást a Dunán, és ez valóban magyar érdekeket szolgál-e, avagy csak az Európai Unió
egyéb tagállamainak az érdekeit.

Tehát fontosnak tartjuk, hogy szülessenek erre költséghaszon-költséghatékonysági
elemzések, és különböző egyéb tanulmányok. Ez legyen részletesen megvizsgálva.

A másik kérdés a vízkeret irányelv és annak a végrehajtása. Megszületett
Magyarországon az első vízgyűjtő-gazdálkodási terv, mostantól kezdve ezek várhatóan  hat
évente fognak születni, és ez azt biztosítja, hogy elvben 2015-re a magyarországi felszíni és
felszín alatti vizek jó ökológiai és kémiai állapotba kerülnek. Ez a terv is nagyon komoly
hullámokat kavart, és nagyon ellentmondásos az elfogadottsága, például a civil körökben is,
de mégis azt gondoljuk, hogy nagyon-nagyon sok pozitív és előremutató eleme van, így a
megvalósításához minél hamarabb hozzá kellene kezdeni. Lehetőség szerint a legmagasabb
szintű jogszabályban kellene szabályozni ezt a tervet, tehát mi azt javasoljuk, hogy egy
törvény szülessen ennek a megvalósítására, és a forrásokat ennek megfelelően meg is kell
határozni ebben a jogszabályban. Ez a legfontosabb része, hiszen ebben a tervben ugyan még
nem érvényesül teljes mértékben a vízgyűjtő szemlélet, de úgy gondoljuk, hogy a
megvalósítás során ezek megoldhatók. Fontosnak tartjuk, hogy a megvalósítás során is kellő

társadalombevonás történjen.
A harmadik kérdés az erdeink kérdése, hiszen tudjuk azt, hogy a biodiverzitás évében

vagyunk, 2010-ben, és erdeink a magyarországi védett fajoknak mintegy 60 százalékát
tartalmazzák, ezért nagyon fontosnak tartjuk az erdeink védelmét. Magyarország erdősültsége
még mindig nem kielégítő mértékű, tehát javasoljuk további erdőterületek vagy erdők
telepítését, azonban nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezek az erdők őshonos erdők legyenek.
Ez egy elsődleges kérdés számunkra. Ugye ezek az őshonos erdők is képesek az akácosokhoz
hasonlóan jövedelmet generálni az abból élők számára.

A másik fontos kérdés az erdőkkel kapcsolatban a vadászat kérdése, ami egy nagyon-
nagyon érzékeny dolog. Ez összefügg magával az őshonosság kérdésével, illetve azokkal az
érdekcsoportokkal, akik nagyon sokat vadásznak, úgyhogy javasoljuk, hogy ezt kiemelten
kezelje az Országgyűlés is, és erről különböző fórumokon egyre többet lehessen hallani, hogy
hogyan tudnánk megoldani ezt az erdészek számára is nagyon érzékeny kérdést. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen a civil szervezetek képviselőinek, hogy ismertették ezeket
az ajánlásokat, amelyek – azt gondolom, hogy – hasznosak lehetnek a Fenntartható fejlődés
bizottsága, illetve az Országgyűlés munkája szempontjából is, jóllehet eredetileg nem nekünk
készültek.

Én azt gondolom, hogy most körülbelül negyedórás időkeretben a bizottság tagjai,
illetve az ülésen megjelent további képviselők kapjanak lehetőséget arra, hogy kérdéseket
tegyenek fel, illetve az észrevételeiket megtehessék. Kérdezem, hogy vannak-e kérdések a
bizottság részéről vagy bármilyen hozzáfűznivaló, kiegészítés. Alelnök úr!

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Talán inkább egy
javaslatom lenne. Én úgy gondolom, hogy valamennyiünket meg kellett, hogy győzzön, talán
azokat is, akiknek aggályaik voltak, hogy a megoldás mégis csak az, ahol nem három percben
lehet megvitatni dolgokat, hanem szélesebb körben, és egy-egy témának hangsúlyt adva
tudunk valamennyi témával foglalkozni. Itt a vadászattól az államigazgatásig terjedő számos
észrevétel volt, amelyek, úgy gondolom, hogy megfontolandók lehetnek. Ha itt lenne Orosz
Sándor, akkor most a horgászatot erőteljesen kifogásolná, hogy nem jelent meg a halászat és a
horgászat. De minthogy nincs itt, én inkább azt javasolnám, hogy egy olyan témakört
határozzunk majd meg, amelynél azt is pontosan el kell majd dönteni, és talán erről szól az
indítványunk, hogy nyílt nap legyen, szakmai vitanap legyen, ezek közül melyiket válasszuk,
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és ezt majd a bizottságnak kell majd eldöntenie, hogy a legkedvezőbbet válassza ahhoz, hogy
a  most meghallgatott kezdeményezőkön túlmenően egy szélesebb körű, a civil
szervezeteknek egy szélesebb körét felölelő és azokat ott szóhoz jutni is engedő találkozót
tartsunk. Meggyőződésem, ez lehet hasznos. És természetszerűleg ez akkor nem a
kormánynak szóló indítvány lesz, hanem olyan indítványok lesznek, amely indítványok
mindenki számára szólnak, így az ott jelen lévő – gondolom, hogy meg kell hívni a kormány
képviselőjét is – kormány megszerezheti azokat az ismereteket, amire neki szüksége van. De
nem mi akarunk instrukciókat adni úgy, ahogy alelnöktársam mondta, a kormány felé, mert az
egyszerűen nem megy. Én ezért azt javasolnám, hogy – persze, akinek van kérdése, tegye fel,
de azt javasolnám, hogy – fogadjuk el most azt, hogy akkor az ősz folyamán egy előkészület
után, természetszerűleg elsősorban a kezdeményezők bevonásával tartsunk egy ilyen
szélesebb körű, az én meggyőződésem szerint elsősorban a nyílt nap lenne erre alkalmas, mert
a konferencia, egyebek egy kicsit tudományosabb lehetne, de egy nyílt nap alkalmas arra,
hogy ott sok mindent meg tudjunk beszélni. De ha van egy olyan javaslat, hogy netán legyen
ez egy szakmai vitanap, akkor legyen az, de akkor is meg kell hívni egy széles kört.

ELNÖK: Köszönöm. Nagy Andor alelnök úr!

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm  a szót, elnök úr. Mindennel egyet lehet
érteni, amit hallottunk, ez egy önálló ajánlás, amit nehéz lenne nem támogatni, ezt is azért
látni kell, és bennem már rengeteg kérdés merült fel, de akkor ezeket nem teszem fel idő
hiányában, hanem várom majd ezt az alkalmat, amikor ezt jól kibeszélhetjük. De azért egy-két
konkrétumot hadd mondjak és kérdezzek is, ha már így eljöttetek, eljöttek, elnézést a
tegezésért. Az egyik kérdés az lenne, hogy az Illés Zoltánnal volt-e találkozó, tehát, hogy ő
hallotta-e ezeket. Erről szeretnék valamilyen reflexiót, mert én nem tudok róla, és hogy
viszonyult ezekhez a felvetésekhez.

A másik javaslatom lenne, hogyha már lesz ez az őszi nyílt nap, hogy én azt
gondolom, hogy nem tehetjük meg, hogy ne foglalkozzunk a mostani heves esőzések és az
árvíz által okozott helyzettel. Egész konkrét dolgokra gondolok. Ha megnézzük azt, hogy
ezek a bizonyos időközönként bekövetkező természeti károk, legyen az heves esőzés vagy
árvíz, ezeknek a jó része olyan házakban keletkezik, amelyek olyan mederparton épültek,
ahová nem lett volna szabad kiadni építési engedélyt, és itt valami nagyon komoly dilemma
van, amiről, szerintem érdemes lesz majd beszélni. Az, aki ilyen helyre építi a házát, az
véleményem szerint két megfontolásból teszi. Vannak olyanok, akiknek sok pénzük van és
ilyen helyen szeretnének lakni, mert azt gondolják, hogy ott szép a kilátás, a környezet, és
vállalják az ezzel járó kockázatot, meg vannak olyanok, korábban, nem biztos, hogy
szabályszerűen kiadott építési engedélyek, ahová nem lett volna szabad. De van, aki el tudja
intézni magának, mert jómódú, de van, aki meg a nyomor miatt olyan helyre kerül, ahová
egyébként nem lett volna szabad kiadni építési engedélyt. Én azt gondolom, hogy a
kormányzat és a természetvédelmi, környezetvédelmi civil szervezetek itt tudnának
együttműködni abban, hogy ez a part felé nyomulás valamilyen módon rendezett legyen a
jövőben. Erre szerintem megvan a kormányzati szándék is, de ebben hangosabbak lehetnének
szerintem akár a civil szervezetek, és én ebben az anyagban erre utalást nem találok. Lehet,
hogy ez akkor íródott, amikor még nem volt a heves esőzés meg az árvíz a nyakunkon, de azt
gondolom, hogy ősszel erre azért térjünk ki.

A másik észrevételem meg azzal lenne kapcsolatos, hogy – már nem tudom, hogy
Lukács András vagy Hajóssy Adrienn említette – a mostani salátatörvényben a civil
szervezetek beavatkozási joga sérülhet. És itt is látok egy dilemmát, mert tudok konkrét
esetekről, most név nélkül fogok fogalmazni, amikor egy beruházónál az építési engedély
megadása után megjelenik egy környezetvédelminek álcázott civil szervezet, és fellebbezési



13

jogával kíván élni, mert beavatkozik, majd egy pár nap múlva megjelenik nála egy cég
képviselője, és azt mondja, hogy 20 millió forintért elintézi, hogy a civil szervezet visszavonja
a fellebbezési jogát. Tehát itt van egy ilyen, visszaélésre is lehetőséget adó törvényi
szabályozás, mert van ugyanakkor a jogos igénye a civil szervezeteknek, hogy ne lehessen
olyan helyekre építési engedélyt kapni, ahol mondjuk sérülnek a természetvédelmi és a
környezetvédelmi érdekek, és arra lennék kíváncsi, hogy van-e megoldás arra, hogy ezeket a
bűnözőket valamilyen módon a civil szervezetek is kivessék maguk közül. Mert engem
rengeteg vállalkozó keres meg ilyen problémával, és azt gondolom, hogy le is járatják a civil
szervezetek jó részét azért, akik megélhetési civil szervezetek, és környezetvédelmi, meg
természetvédelmi érdekekre hivatkozva avatkoznak be eljárásokba, de valójában csak az
alapítványi számlát akarják feltölteni.

És azt szeretném kérdezni, hogy ennek a szabályozására van-e valamilyen javaslat a
civil szervezetek részéről. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Oláh alelnök úr is hozzászól, utána pedig válaszolhatnak a
kérdésekre.

DR. OLÁH LAJOS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy Turi-
Kovács alelnöktársamnak az a javaslata, miszerint egy nyílt nap keretében vitassuk meg, egy
nagyon pozitív javaslat általában véve, de nem erre a műfajra találták ki. Nem alkalmas arra,
hogy ezt a javaslatcsomagot, amelyik számtalan elemből áll, egy ilyen nyíltnapos konferencia
keretében megvitassuk, hiszen ez nem erre szólt, hogy most konferenciák tömkelegét
szervezzük. Letettek a civil szervezetek egy ilyen javaslatcsomagot, azt gondolom, most az a
munka vár a kormánypárti képviselőkre és a minisztériumokra, hogy nézzék meg, hogy ebből
hogyan tudnak élni, mi az, amit ebből meg tudnak valósítani. Valószínűleg megcsinálják majd
azt a bontást, hogy mi nem kerül pénzbe, ott valószínűleg könnyebben fognak bólintani,
teljesen logikus és normális ebben a gazdasági helyzetben, és utána majd priorálni fognak,
hogy mennyi pénz és hogy és mint lesz rá. Merthogy egyébként mindegyik téma olyan
fajsúlyú, hogy egyébként önállóan lehetne nyílt napokat tervezni. Nagy Andor is felvetett egy
kérdést, az árvíz, az építkezés szabályozása, ami önmagában egy teljesen különálló esemény
témája tudna lenni. Szerintem, ha csinálunk ilyet, akkor figyeljünk arra, hogy gyerek,
fürdőkád, víz, kiöntés, hogy ne ez a dolog történjen meg.

A salátatörvényen gyakorlatilag túl vagyunk, itt volt bizottságban is szó erről a
történetről, ahol Andor is kérdezte, hogy volt-e egyeztetés a civilekkel. Nem nagyon volt
ebben a témában, az lenne a legfontosabb, hogy valami folyamatos egyeztetés ki tudjon
alakulni, mert ez egy hónapon belül a második alkalom volt. Az egyik a környezetvédelmi
minisztérium megszüntetése volt, ami a civilek ellenében történt, utána jött a salátatörvény.
De hát minden kezdet nehéz, lehet, hogy majd be lehet melegedni ebbe és majd kialakul egy
normális civil egyeztetés, és ebben, hogyha egy ilyen nyílt napok sorozata tud segíteni, akkor
azt majd messzemenően tudjuk támogatni.

Azzal nem értettem egyet, mert nem akartam akkor hozzászólni, hogy ez a bizottság
igenis meghallgathat ilyen típusú előterjesztést, és ha úgy gondolja, saját maga ajánlhatja is a
kormány részére ennek a megfontolását, és a bizottságnak a lehetőségeibe belefér, hogy
ajánlásokat fogalmazzon meg a kormánynak, ha egyetért ezzel a dologgal.

Ettől az anyagtól függetlenül azt szeretném kérni kormánypárti képviselőtársaimtól,
hogy tegyék azt lehetővé, és kérjék a kormányzat képviselőit, hogy 2011 vonatkozásában
valamiféle szoros együttműködést alakítsanak ki a civilekkel, hogy mik azok a prioritások,
mit akar Magyarország mondani a vízről és más egyéb dolgokról, hogy legyen ott egy
folyamatos egyeztetés, és szerintem akkor lehet sikeres környezetvédelmi szempontból a
magyar elnökség, hogyha amellett, hogy megy a kormányzati működés, emellett a civil
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szervezetek is lehetőséget biztosítanának arra, hogy valamiféle nemzetközi működési
lehetőséget biztosítunk ezáltal.

Ha már itt vagyunk az egyebek keretében, azt hadd kérjem már önöktől, hogy látták,
hogy napirenden van az alkotmánymódosítás kérdésköre, hogy tegyék már meg, hogy zöld
szempontból végiggondolják az új alkotmány kérdéskörét, és én nagyon nagy örömmel
venném, hogyha a bizottság vagy napirendi pontként vagy egyebekben vagy pedig bármilyen
egyéb módon végiggondolnánk azt, hogy mit jelent az alkotmány és abban a
környezetvédelem megjelenítéséről mit gondolnak a civil szervezetek. Nehogy elkéssenek
ezzel a dologgal, én ezt nagyon-nagyon fontos dolognak tartanám. Számtalan ügy van még
előttünk az elkövetkező időszakban, egy dolog biztos, hogy nagyon kemény, előttünk van, ez
a Hgt.-módosítás kérdésköre. Azzal is legkésőbb, szerintem szeptemberben a bizottságnak
komolyan foglalkoznia kell, és addigra mindenféle anyagot, amit önök tudnak biztosítani,
nagyon nagy örömmel várnánk. És mivel se a hely, se a műfaj nem alkalmas,  hogy tovább
belemenjünk, szeretném megköszönni ezt a munkát, amit ebbe beletettek.

ELNÖK: Parancsoljon, alelnök úr!

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Úgy gondolom, hogy tisztázni kell valamit. Én
azt hiszem, hogy az alelnöktársunk felszólalása egyértelművé tette, hogy pontosan arról van
szó, amit például itt Nagy Andor alelnök úr mondott. Nevezetesen, hogy két verzió van: vagy
nem nekünk van címezve és konkrétan javaslatokat tartalmazó, ezektől a civil szervezetektől
származó javaslatokkal van dolgunk, és ez a kormányhoz szól. Ebben az esetben, nem mi
vagyunk a címzettek. A másik része, ha pedig ezek olyan javaslatok, amelyek megvitatásra
várnak, márpedig én ezt elsősorban ilyennek gondolom, hiszen nem axiómákat, hanem
bizonyos felvetéseket látunk, ebben az esetben ezt akkor mondhatjuk, hogy civil szervezetek
javaslata, hogyha széles körben civil szervezetek, és nemcsak az itt megjelent civil
szervezetek mondanak véleményt például ezekről  a dolgokról is. Ennek hiányában úgy
gondolom, hogy az általam egyébként nagyra becsült, mondjuk, Levegő Munkacsoportnak
van egy álláspontja, amelyet meg lehet vitatni. De az a Levegő Munkacsoport álláspontja, és
nem általában a civileké. Azt hiszem, ezzel egyet kell, hogy értsünk, hogy nem általában az
egész civil szervezeti világnak az álláspontja. Amit mi itt ajánlottunk, az nem arról szólt, hogy
parttalan vitákat indítsunk majd, hanem a meglévő konkrét javaslatok alapján próbáljanak a
civil szervezetek is valamilyen közös álláspontot kialakítani, és azzal már lehet valamit
kezdeni. Ha meg a kormánynak szóló olyan javaslat, amely egy-egy törvényhelyhez vagy
egy-egy meghatározott kormány-előterjesztéshez szól, az hozzánk szól, az elsősorban a
kormánynak szól. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tényleg ezt a vitát én nem akarom tovább puffasztani.
Annyit azért nem állok meg hozzátenni, hogy azért ez egy, 50 civil szervezet által jegyzett
ajánlás, amit a megjelent négy szervezet képviselői mutattak be nekünk, egy tájékoztatás
jelleggel, tehát azért itt nem ennek a négy szervezetnek a javaslatairól van szó, hanem
meglehetősen széles konszenzus övezi ezt az anyagot a civil szervezeteken belül, de tényleg
ezt a vitát én nem akarom tovább gerjeszteni.

Annyit hadd tegyek csak kiegészítésként hozzá, illetve kérve is egyben a civileknek az
együttműködését, hogy bizottság keretein belül működnek albizottságok is. Van néhány
tematikus albizottság, de erdészeti, erdőgazdálkodással kapcsolatos, energiaügy, éghajlat-
védelmi albizottság, az albizottságok munkájában természetesen a bizottság tagjai vesznek
részt, de konzultatív jelleggel fel lehet venni a kapcsolatot, és itt is szerintem, lehet, hogy
izgalmas együttműködések tudnak kialakulni. Működnek kerekasztalok is a bizottság égisze
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alatt. A parlagfű kerekasztalnak, a GMO-kerekasztalnak van hagyománya, ebben részt is
vesznek a civil szervezetek.

Folyamatban van, csak azért mondom, mert ez a téma is előkerült, egy
fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos munkacsoportnak, kerekasztalnak, pontos formának
a kidolgozása, egy ilyennek a létrehozása. Ebben is, azt gondolom, hogy nagyon fontos
szerepe lenne a civil szervezeteknek.

A nyílt napok, szakmai napok tekintetében elfogadtuk azt a javaslatát alelnök úrnak,
hogy ősszel tartsunk egy nyílt napot, akár szélesebb civil kör bevonásával. Annyit azért
emlékeztetőül hadd mondjak el, hogy a korábbi ülésünkön, ahol a vízgazdálkodással,
árvízvédelemmel kapcsolatos tapasztalatoknak a megosztására került sor a vízügy,
katasztrófavédelem, meteorológiai szolgálat vezetőinek a megjelenésével, akkor abban
állapodtunk meg velük, hogy ősszel visszatérünk erre a kérdésre és egy ilyen tematikus nap
vagy konferencia vagy valaminek a keretében áttekintjük a felhalmozódott tapasztalatokat, és
megpróbáljuk valamilyen javaslatokká formálni ezeket a javaslatokat. Természetesen ebben a
munkában is, azt gondolom, hogy a civil szervezeteknek nagyon komoly szerepe lehet, azt
gondolom, hogy azok a tapasztalatok, amik ott gyűltek fel, azok is meg tudjanak jelenni ebben
a munkában. Tekintve, hogy elég sok kérdés, észrevétel elhangzott, röviden azért megadnám
a szót a civil szervezetek képviselőinek, hogy ezekre reagáljanak, válaszoljanak.

HALMOS GERGELY (Magyar Madártani Egyesület): Köszönöm szépen. Andor
kérdéseire egy-két válasz: igen, történt egyeztetés Illés Zoltánnal, összehívta  a
természetvédelemben érdekelt civil szervezeteket egy félnapos munkaértekezletre június 24-
én és ennek a második fordulója lesz e héten csütörtökön. Tehát a természetvédelem
kérdésein végig fogunk érni várhatóan ennek a hétnek a végéig. És a következő téma az pedig
a környezetvédelem. Tehát a természetvédelmen kívül eső környezetvédelmi kérdések. Tehát
gyakorlatilag úgy látjuk, hogy ez egy folyamatos egyeztetéssorozat lesz. Ez elég jó mederben
látszik folyni.

A másik kérdés: árvizek, illetve ártérben való építkezés. Ez valóban elsősorban a
hatóságra tartozó munka, tehát, hogy a tiltást vegyék komolyan, amit nem szabad, azt nem
szabad, de ezt maximálisan támogatjuk mi is. Tehát nekünk is akkor van lehetőségünk ezeket
az üzeneteinket elmondani, amikor árvíz van, mert akkor hajlandóak a sajtó képviselői is erről
írni. De ezt kicsit komplexebben kezelnénk, tehát itt akár a Vásárhelyi-terv hajdani
elképzelésének a megvalósításáról van szó, tehát arról, hogy a tározókban valóban folyjék
tájgazdálkodás, illetve minden olyan helyen adjunk teret a folyónak, tehát minél nagyobb
helyre tudjon az ártérbe kifolyni a víz és ott a természetnek tudjunk teret adni. De hát úgy
látom, hogy most már elhangzanak a kormány részéről is nyilatkozatok arra nézvést, hogy
bizonyos helyeken, ahol folyamatosan kiönt a víz, oda talán településeket egyáltalán nem is
kéne se tervezni, se meghagyni, hanem egészen másféle módon kellene közelíteni a
vízgazdálkodáshoz, az árvízi biztonsághoz most már. És valóban itt is a kulcs a
Vidékfejlesztési Minisztérium, most végre egy kézben van ez a téma, és hát támogatjuk azt,
hogy a Vásárhelyi-tervet a hajdani elképzelése szerint, a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztési
című koncepciót a hajdani elképzelések szerint valósítsák meg.

A harmadik kérdésre pedig csak röviden annyit, hogy az ál civil szervezeteket mi is
igyekszünk minden módon kizárni magunk közül és elhatárolódni tőlük. Erre viszonylag
korlátozottak az eszközeink. Nem tudom, hogy az itt ülők számára mennyire ismert, hogy a
civil szervezetek közül valószínűleg a zöldek a legszervezettebbek, tehát nekünk van egy
úgynevezett zöld parlamentünk, országos találkozón választjuk meg minden testületi
bizottságba a képviselőinket, minden egyes évben. Tehát ők azok, akik valóban hivatottak
képviselni a zöld eszmét, és nem pedig azok a szervezetek, azok nyilván nem kerülnek be, mi
nem választjuk meg őket, mi ezt tudjuk garantálni. Bízunk benne, hogy a kormány részéről is
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elfogadják azokat, akiket mi választunk magunk közül, és például egy nyílt napra nem őket
kell meghívni. De átadom a szót a kollégáimnak.

LUKÁCS ANDRÁS (Levegő Munkacsoport): Köszönöm szépen. Csak a korrupció
kérdésköréhez szeretnék hozzászólni, több, mint húszéves tapasztalatunk azt mutatja, hogy
nem a civil szervezetek részéről van általában a korrupció, én konkrétan nem is tudok
egyetlen egy esetről sem, viszont rengeteg olyan esetről tudok, amely részben valószínű, hogy
korrupciós ügy volt, részben pedig konkrétan tudom, hogy korrupciós ügy volt, csak sajnos a
bizonyítékot ritkán lehet bemutatni, mert a korrupció jellegétől függően ezekben az esetekben
mind a vállalkozók, illetve a hatóságok, önkormányzatok vettek részt. Tehát én nem látom azt
a veszélyt, hogy itt a nagy civil szervezetek részéről fenyegetne egy ilyen korrupciós ügy.
Annál is inkább, legalábbis a nagy civil szervezeteknél nagyon kell vigyázni, hogy semmi
ilyenbe ne keveredjenek bele. Tudom például, hogy a Levegő Munkacsoportot számos
beruházó legszívesebben eltüntette volna a föld színéről, és nyilvánvaló, hogy ilyen
eszközöket is megpróbáltak volna kihasználni, hogyha bármilyen korrupciós ügybe
belekeveredünk. Tehát a nagy civil szervezeteknek nagyon kell vigyázniuk arra, hogy tiszták
maradjanak.

Még egy dolog, hogy ahhoz, hogy komolyan fel tudjon lépni egy civil szervezet egy
ilyen beruházóval, egy környezetszennyezővel szemben, igen komoly szakmai és jogi háttérre
van szükség, ezt nagyon kevesen tudják megtenni. Tehát az, hogy most hirtelen létrejön egy
civil szervezet és ebben lép, tehát ez mondjuk nem nagyon valószínű.

És annyi még erről, hogy sokkal nagyobb veszély a másik oldal, tehát inkább azon
kellene dolgozni, hogy a vállalkozások, illetve az államigazgatások terén megszűnjön a
korrupció, és ebben rendkívül fontos a civil ellenőrzés, a társadalmi kontroll, ezért
mindenképpen azt az oldalt kell erősíteni. Természetesen azt meg lehet fontolni, hogy esetleg
milyen jogszabályokat kell változtatni annak érdekében, hogy ez még hatékonyabb legyen.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Röviden Adrienn, jó?

HAJÓSSY ADRIENN (MTA Szigetköz Munkacsoport): Csak kiegészíteném ezt a
rendőrségi részt, hogy azért el kellene választani a rendőrségi ügyeket, meg a civil
környezetvédelmi ügyeket mindenképpen ezekben a dolgokban. Valóban, ahogy András
mondta, mi magunk között ilyenről nem tudunk, ugyanakkor sötét ügyekről hallottunk, semmi
köze a civilekhez, jelentős csökkenne a lehetősége ezeknek akkor, hogyha amire az engedélyt
adják, az a tanulmány, nem adna annyi támadási felületet, mint amennyit általában ad. Tehát
hogyha megalapozott környezetvédelmi és ehhez hasonló tanulmányok készülnének, lennének
adatok, amiket nem lehet megcáfolni, akkor nem lenne annyi vita az engedélyek körül. Tehát
még egyszer azt kérném, hogy ami a rendőrség, meg ami a civil környezetvédők, egészen más
része az országnak. Semmi közük egymáshoz.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Még Szilágyi László képviselő úr jelezte, hogy lenne
kérdése vagy hozzászólása az ügyrend maradéktalan betartása érdekében kérdezem a
bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kifogása az ellen, hogy a képviselő úr hozzászóljon.
(Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor Szilágyi Lászlóé a szó.

SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr, hogy én is szót kaphatok.
Tisztelt Bizottság! Két dologra szeretnék rávilágítani, az egyik rögtön az, hogy az
intézményrendszer kapcsán máris látszik valami komoly véleménykülönbség a szakmai
szervezetek álláspontja és a kormány eddig kiderült szándékai között, itt sokkal komolyabb
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egyeztetési folyamatra lehet szükség, hiszen, hogyha a szakmai szervezetek egy ilyen
intézményrendszert látnának fontosnak a környezet-, természetvédelem területén, akkor ezt az
államnak, én azt mondom, hogy meg kell fontolni.

A másik pedig az, hogy szerintem egy nagyon jó pillanat lenne arra mindkét, civil és
állami részről is, hogy végre kialakuljon egy értelmes együttműködés a két szektor között,
hogy lebontsuk a párhuzamosságokat, felosszuk a kompetenciákat, és végre az állam igénybe
vegye a civil szektorban rejlő szakmai és humán potenciált, és ezt a fajta önkéntes lelkesedést,
ami azért itt az elmúlt húsz évben tapasztalható volt a részükről. A civilek részéről pedig meg
kell vívni ezekért a pozíciókért, hiszen meg van hirdetve a nemzeti együttműködés rendszere,
és ebben a civileknek is nagyon komolyan helyen kell lenniük. Én úgy gondolom, hogy ez
egy jó pillanat arra, hogy a két szektor végre hatékonyan együttműködjön, és mindkét részről
rengeteget kell ezért tenni. Köszönöm szépen a szót.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e még a bizottság tagjai részéről
észrevétel, megjegyzés vagy kérdés. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor köszönöm szépen a
megjelenésüket. Tájékoztatásként mondom, hogy 13 óra 30 perctől, tehát rögtön az ülést
követően az Ellenőrző albizottság  ülést tart ugyanebben a teremben, illetve az Allergia
Parlagfű Kerekasztal június 15-én, csütörtökön 11 órakor tartja az ülését. Ha a bizottság tagjai
ezen részt kívánnak venni, akkor erre van mód. Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 30 perc)

Jávor Benedek
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


