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Napirendi javaslat

1. Az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1941.

szám)

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

2. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: 

a) A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/2236. szám)

(Dr. Nagy Gábor Tamás és dr. Láng Zsolt (Fidesz) képviselők önálló indítványa)

b) Egyes törvényeknek a vízkárelhárítás hatékonyabbá tételével összefüggő

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2451. szám)

(Bányai Gábor (Fidesz) képviselő önálló indítványa)

3. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:  Jávor Benedek (LMP), a bizottság elnöke
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), a bizottság alelnöke
Dr. Nagy Andor (KDNP), a bizottság alelnöke
Dr. Bácskai János (Fidesz)
Bányai Gábor (Fidesz)
Bartos Mónika (Fidesz)
Fejér Andor (Fidesz)
Fülöp István (Fidesz)
Koncz Ferenc (Fidesz)
Sebestyén László (Fidesz)
Dr. Aradszki András (KDNP)
Bödecs Barna (Jobbik)
Dr. Szili Katalin (független)

Helyettesítési megbízást adott
Bányai Gábor (Fidesz) megérkezéséig dr. Bácskai Jánosnak (Fidesz)
Bodó Imre (Fidesz) Fejér Andornak (Fidesz)
Schmidt Csaba (Fidesz) dr. Nagy Andornak (KDNP)

Meghívottak részéről
Hozzászólók

Olajos Péter helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Dr. Kling István helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)
Dr. Varga Árpád főtitkár (Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetsége)

Megjelent
Bársony Balázs szakmai tanácsadó (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Tóth Péter főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 7 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

JÁVOR BENEDEK (LMP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt
kívánok mindenkinek! Megkezdjük a bizottság ülését. Tisztelettel köszöntöm az
Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának megjelent tagjait, illetve a kedves
meghívott vendégeket. Megállapítom, hogy a bizottság 13 szavazattal határozatképes, tehát
meg tudjuk kezdeni az ülésünket.

Elsőként az írásban előzetesen kiküldött napirendről szavaztatnám meg a bizottságot,
amely három pontot tartalmaz. Ebben első napirendi pontként az energetikai tárgyú törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat kapcsolódó módosító javaslatainak megvitatása szerepel.
Második napirendi pontként két képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről döntünk,
ezek a természetvédelmi törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, illetve a vízkárelhárítás
hatékonyabbá tételével összefüggő csomag. A harmadik napirendi pont pedig az egyebek.
Kérdezem a bizottságot, hogy ez a napirend elfogadható-e. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm, ez egyhangúnak tűnik. Akkor tehát e szerint a
napirend szerint haladunk előre.

Az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló T/1941. számú
törvényjavaslat

Hozzászólások, kérdések, válaszok

Bele is vágunk az első napirendi pontunkba, az energetikai tárgyú törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat kapcsolódó módosító javaslatainak tárgyalásába, amit
Olajos Péter helyettes államtitkár úr, illetve Bársony Balázs szakmai tanácsadó úr mutat be.
Kérdezem a kormány képviselőit, hogy előzetesen, a kapcsolódó módosító javaslatok
megtárgyalása előtt általánosságban kívánnak-e felszólalni a törvényjavaslat kapcsán.

OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen.
Annyit szeretnénk mondani - nagy szeretettel üdvözöljük az elnök urat és a bizottság tagjait,
munkatársait -, hogy az energetikai tárgyú törvények, tehát a most tárgyalt törvénycsomag
kapcsolódó része a KÁT rendszere is, illetve az azzal kapcsolatos átalakítási tevékenységek
is. Ezt mi elkészítettük a kormány számára, a múlt hét szerdai ülésén a kormány meg is
tárgyalta, azonban döntést még nem hozott. Ennek következtében most mi tárcaálláspontot
tudunk mondani, kormányálláspontot tehát egyelőre még nem. Kérem, hogy a bizottság ezt
így vegye figyelembe, amennyiben tudja. (Közbeszólások.)

ELNÖK: Felmerült egy olyan javaslat, hogy van-e értelme a bizottságnak a
kapcsolódó módosítókról szavazni, hogyha nincs kormányálláspontunk. (Bödecs Barna:
Akkor nincs! Ha nincs kormányálláspont, akkor nincs! - Közbeszólások.)

BÖDECS BARNA (Jobbik): Javaslom, hogy vegyük le napirendről a szavazási részét,
mert ennek így nincs értelme.

ELNÖK: Kérdezem a kormány képviselőit, hogy meg lehet-e jósolni, hogy
előreláthatólag mikor kerül napirendre az ezekről a módosító indítványokról, illetve a
kapcsolódó módosítókról szóló szavazás, mikorra kell egyáltalán a bizottságnak kialakítania
ezzel kapcsolatban az álláspontját kialakítania?
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OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Én azt
tudom, hogy megint szerdán lesz kormányülés, tehát vélhetőleg addigra megszületik a
kormányálláspont. Tehát addig tárcaálláspontot tudunk mondani.

ELNÖK: (Dr. Nagy Andor jelzésére:) Alelnök úr!

DR. NAGY ANDOR (KDNP): A mai frakcióülésünkön fogjuk ezt tárgyalni, azt
tudom, de kérdezem - mert nem vagyok benne biztos -, hogy mi a jogkövetkezménye annak,
ha mi most ezt levesszük napirendről. Mert ha nincsen semmilyen következménye, akkor ne
tárgyaljuk meg kormányálláspont nélkül, mert nem biztos, hogy az ugyanaz lesz, mint a
tárcaálláspont.

ELNÖK: A jogkövetkezménye szerintem annyi, hogy egy másik alkalommal
napirendre kell tűznünk a kérdést.

(Jelzésre:) Szili Katalin!

DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Én is támogatom Bödecs Barna
képviselőtársam javaslatát, ügyrendben, hogy vegyük le napirendről. Tekintettel arra, hogy a
médiumok nyilvánossága előtt is látszik, hogy azért elég nagy vita van ebben a kérdéskörben,
legalábbis ami információk a médiumokon keresztül eljutottak, azok arról szóltak, hogy nincs
még végleges álláspont, és további egyeztetések zajlanak. Én bízom abban, hogy a lehető

legjobb megoldás fog megszületni ebben a kérdésben, ezért azt javaslom, hogy most vegyük
le a napirendről, és amint van kormányálláspont, azt követően döntsön a bizottság a módosító
indítványokról. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Bödecs Barna!

BÖDECS BARNA (Jobbik): Nekem akkor még egy kérésem lenne: szeretném
megkérni a kormány képviselőjét, hogy ha megszületik a kormányálláspont, akkor jöjjön el,
és indokolja azt. Tehát ne csak igent vagy nemet kapjunk, hanem egy komolyabb,
szövegszerű indoklást is, hogy melyik álláspontot és miért nem vagy miért igen.

ELNÖK: Köszönöm. Nekem akkor az a javaslatom, hogy szavazzunk, hogy ezt a
napirendi pontot töröljük a mai ülés napirendjéről, és egy későbbi időpontra tegyük át. Ez
együtt jár azzal, hogy attól, függően, mikor kerül napirendre a módosító indítványokról való
szavazás a plenáris ülésen - lehet, hogy jövő hétfőn napirenden lesz -, a bizottságnak vagy a
hét második felében vagy jövő hétfőn, meglehetősen korán reggel egy hosszasabb ülést kell
tartania, amikor alaposabban meg tudja vitatni a kapcsolódó módosító indítványokat.
Úgyhogy erre készüljenek akkor a tisztelt bizottsági tagok!

(Dr. Nagy Andor jelzésére:) Alelnök úr!

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Nem mi vagyunk az első helyen kijelölt bizottság,
hanem a gazdasági bizottság, ugye?

ELNÖK: A gazdasági bizottság már tárgyalta a kapcsolódó módosító indítványokat.

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Úgy, hogy nem volt kormányálláspont?

ELNÖK: Úgy, hogy nem volt kormányálláspont. A gazdasági bizottság szavazási
eredményei erről tehát rendelkezésünkre állnak, de én azt gondolom, ezzel együtt hasznos
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lenne, ha a kormányálláspont ismeretében, részletes indoklással tudná a bizottság
megtárgyalni ezt a nem kevéssé jelentős módosítócsomagot.

Határozathozatal

Akkor szavazásra teszem fel: ki az, aki egyetért azzal, hogy a bizottság egy későbbi
időpontban tűzze újra napirendre a kapcsolódó módosító javaslatok tárgyalását, most pedig
vegye le azt a mai ülés napirendjéről. (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik?
(Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság levette a mai napirendjéről ezt a napirendi
pontot.

Megköszönöm a kormány képviselőinek, hogy elfáradtak a bizottság ülésére, és
reméljük, hogy akkor a hét második felében, a jövő hét elején, vagy attól függően, hogy mikor
lesz kormányálláspont, ismét találkozunk, és részleteibe menően meg tudjuk vitatni a
javaslatot.

OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Én kérek
elnézést a kellemetlenségért, és ígérem az elnök úrnak, hogy amint erről kormánydöntés
születik, akkor azonnal tájékoztatjuk a bizottságot, hogy mielőbb tudja ütemezni a bizottsági
ülést. És még egyszer elnézést a kellemetlenségért!

ELNÖK: Köszönöm szépen. További jó munkát kívánok a minisztérium
képviselőinek!

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló T/2236.
számú törvényjavaslat

Akkor továbblépünk a második napirendi pontra. A természet védelméről szóló 1996.
évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat Nagy Gábor Tamás és Láng Zsolt
képviselők önálló indítványa a T/2236. számon. Az önálló indítványt jegyző Nagy Gábor
Tamás képviselő úr eljött a bizottság ülésére, úgyhogy akkor kérem a képviselő urat, mutassa
be a bizottság számára a javaslat lényegét.

Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) szóbeli kiegészítése

DR. NAGY GÁBOR TAMÁS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelettel
köszöntöm a bizottság tagjait! Nagyon rövid szeretnék lenni - elvileg egyébként ez a
törvénymódosítás is nagyon rövid. Az indított bennünket a II. kerületi polgármester
kollégámmal ennek a megfogalmazására, hogy több olyan ügyet ismertünk meg a
gyakorlatban, illetve követhettünk végig közvetlen közelről, amelyek arra világítottak rá,
hogy ezen a területen bizony sok-sok joghézag van, a magánérdekek sokkal jobb pozícióban
vannak, mint a közösségi, természetvédelmi érdekek, és úgy gondoljuk, hogy ezzel a két kis
törvénymódosítással vagy -pontosítással már időben be lehet építeni azokat a védelmi
eljárásokat, jogi alapokat, amelyekkel a fokozottan védett természeti értékek megőrizhetőek,
kutathatóakká és hozzáférhetővé tehetőek. Úgyhogy ez indokolja a javaslatot.

Remélem, most nem kell a részletekbe belemennünk, és esetleg hosszas példákat
felsorolom. Felkészültem arra is, de azt gondolom, most, a vitára való alkalmasságnál csak ezt
a körülményt kell hangsúlyozni. És rögtön azt is szeretném előrebocsátani, hogy mióta az
Országgyűlés honlapjára kikerült ez a törvényjavaslat, már érkeztek szakmai reflexiók.
Természetesen magam és előterjesztőtársam nevében mondom, hogy abszolút nyitottak
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vagyunk a vitában bármiféle módosításra; azt szeretnénk, hogy ez egy jó szabályozás legyen,
amely elsősorban, mondom, a természeti érdekek védelmét szolgálja.

Kérdések, hozzászólások

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság figyelmét felhívom arra, hogy nekünk itt a
javaslat tárgysorozatba-vételéről, illetve ha ez megtörténik, akkor az általános vitára való
alkalmasságáról kell döntenünk, tehát az általános és részletes vitája a plenáris ülésen fog
lezajlani, amennyiben a bizottság ezt javasolja. Ezzel együtt azt gondolom, érdemes talán egy-
két gondolatot felvetni a javaslattal kapcsolatban.

Nekem kérdésem lenne az előterjesztőhöz. A törvénymódosítási javaslat egyik eleme a
munkálatok során feltárult barlangok megközelítésének finanszírozásáról szól. Én a céllal
teljes mértékben egyetértek, ugyanakkor - ismerve a hazai valóságot - nem tart-e attól az
előterjesztő, hogy ez arra fogja ösztönözni az építtetőket, hogy az építkezések során esetleg
felszínre került barlangbejáratokat minél gyorsabban, még a hatósági észlelete előtt,
betömködjék, elépítsék, és a költségkímélés végett gyakorlatilag megsemmisítsék a természeti
értékeket.

(Dr. Nagy Andor közbeszólására:) Az a javaslat, hogy a bizottság tagjai tehessék fel a
kérdéseiket, és akkor utána egyben tud a képviselő úr válaszolni. Alelnök úr, parancsoljon!

DR. NAGY ANDOR (KDNP): A kormánytöbbség támogatni fogja, hogy ez
tárgysorozatba-vételre kerüljön, és általános vitára is alkalmasnak tartom. Azt gondolom, nem
véletlen, hogy két budapesti kerületi polgármester a törvényjavaslat megfogalmazója, mert az
én tudomásom szerint az I. és a II. kerület a leginkább érintett olyan ingatlanfejlesztésekben,
amelyek olyan területén, egyébként nagyon értékes és szép területén vannak a fővárosnak,
ahol jelentős barlangrendszerek vannak. Én évekkel ezelőtt, talán négy-öt évvel ezelőtt is
találkoztam ezzel a problémával, és látszik, hogy itt valamilyen megoldást kell találni. Az én
kérdésem arra vonatkozna, hogy valóban összeegyeztethetők-e a gazdasági meg a
természetvédelmi érdekek. Mert a hozzám eljutott információk alapján - én elsősorban a
barlangászokkal beszéltem, akik azért eléggé megszállott…, azt a szót nem mondanám, hogy:
elvetemült emberek, mert jó értelemben azok - az ingatlanfejlesztőkkel vívott küzdelmükben
eddig rendszeresen alulmaradtak, érthető módon. Ha jól sejtem, akkor ez a törvény próbál
egyfajta rendet vágni ezen a területen, ami megegyezik a természetvédelmi meg a
barlangászérdekekkel is, és talán nem véletlen, hogy a két polgármester felvállalta ezt az
ügyet, mert önkormányzati érdekeket is szolgál.

A másik rendelkezése ennek a módosításnak, hogy visszamenőleg, az eddig
határozatlan időre kiadott természetvédelmi engedélyeket öt évben maximálja. Ez
alkotmányszerű-e? Lehet-e visszamenőlegesen ilyen rendelkezést hozni? Ez lenne a másik
kérdésem. (Bödecs Barna: Nem.)

ELNÖK: Van-e további kérdés? (Dr. Turi-Kovács Béla jelzésére:) Alelnök úr,
parancsoljon!

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): A célt én is értem, meg úgy gondolom, hogy az
támogatható is, azonban nagyon fontos lenne, hogy elég pontosan el legyen határolva az
üregek, a pincének tekintett, de valójában barlangként kialakult különböző természeti
alakulatok helyzete attól, amit védeni kíván az előterjesztő. Gondolok itt Egerre, Szentendrére
és jó néhány városra, ahol meglepetésszerűen kerülnek elő olyan üregek, amelyek kapcsán
aztán az, hogy azokat minek kell minősíteni, azon múlik, hogy végül is ha ez a javaslat
törvényerőre emelkedik, kinek a költségén kellene ott bármit is csinálni. Ez nemcsak a társas
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építkezéseknél jelentene súlyos problémát, hanem az egyes magánépítkezéseknél is. Ez az
egyik dolog, amit szerettem volna felvetni.

A másik az 5 évvel kapcsolatos, ha már ez felmerült. Én ezt nem tekintem feltétlenül
alkotmányellenesnek, mert nem arról szól, hogy visszamenőleg mondja azt, hogy
érvénytelenek ezek, hanem ezt a jövőre nézve mondja. Következésképpen úgy gondolom,
hogy e tekintetben ilyen szabályozást hozni lehet, tehát nem kizárt, hogy ez a szabályozás
megtörténjen. Azt azonban fontosnak tartanám, még egyszer mondom, hogy egyértelmű
elhatárolás legyen a tekintetben, hogy mi a helyzet azokkal az üregekkel, amelyeket
esetenként barlangnak is lehet minősíteni, amelyeknek azonban természeti értékei nemigen
vannak, ugyanakkor viszont súlyos hátrányokat jelenthet azoknak, akiknél ezek felmerülnek.

ELNÖK: (Jelzésre:) Aradszki képviselő úr!

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. A magam részéről
támogatni tudom ennek a törvénynek a meghozatalát. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy
az ezzel a céllal összhangban lévő gyakorlatok más törvényekben benne vannak, gondolok itt
a műemlékvédelmi törvényre, gondolok itt a régészeti leletek feltárásáról szóló törvényre.
Javaslom az előkészítőnek, gondolja végig, hogy például a pénzügyi fedezet biztosításának a
leghatékonyabb eszköze-e az, hogy az illetékes felügyelőség, hatóság, igazgatóság részére
kerül átadásra. Ezekben a jogszabályokban azért elég jó gyakorlati példák vannak, hogy
természetét tekintve ugyanazok a célok hogy valósulnak meg, hogy legyen óvva a környezet,
az épített műemléki környezet. Ebből a szempontból az elhatárolási szempontokat is tetten
lehet majd érni, azokat, amelyeket Turi-Kovács Béla képviselőtársam felvetett. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Bödecs képviselő úr!

BÖDECS BARNA (Jobbik): Az ötéves szabályozásra szeretnék reagálni. Az
kétségtelen tény, hogy nem visszamenőleges gyakorlat az, meg nem feltétlenül problémás az,
hogy mondjuk egy határozott idő ellentétben áll az örök időkre adottal. A probléma az, hogy
amennyiben egy természetvédelmi besorolást megadunk, akkor az arra okot adó körülmények
alapján adjuk azt meg, és az Alkotmánybíróság határozatai arra világítanak rá ebben az
ügyben, hogy visszalépési tilalom van. Magyarán szólva egy természetvédelmi engedélyt
visszavonni csak akkor lehet, hogyha a természetvédelmi besorolásra okot adó körülmények
megszűntek, magyarán szólva például az a természeti érték megsemmisült vagy olyan
mértékben károsodott, hogy a természetvédelmi besorolása már nem indokolt. Ilyen
értelemben egy ötéves szabályozás nem feltétlenül alkotmányos. Köszönöm szépen.

ELNÖK: (Dr. Turi-Kovács Béla jelzésére:) Alelnök úr!

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Csak egy mondat erejéig. Én nem így
értelmezem a javaslatot. Ez a javaslat nem azt mondja, hogy automatizmus van, és valamiféle
jogmegvonás vagy a védelmi lehetőségek valamiféle csökkentése következne be, hanem
annak a felülvizsgálatát írja elő, illetve javasolja, és én ebben nem látok
alkotmányellenességet. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Ha további kérdés nincs (Senki nem jelentkezik.), akkor az előterjesztőnek
adom meg a szót, hogy válaszoljon a kérdésekre.
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Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) válaszai, reflexiói

DR. NAGY GÁBOR TAMÁS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Megpróbálok
akkor én is rövid lenni, és már részben itt a felvetődött témákban is elmondani a saját
álláspontomat. Ez az álláspont részben tapasztalatokon nyugszik, tehát arra a kérdésre, hogy
nem tesszük-e ellenérdekeltté a beruházókat abban, hogy egyáltalán a fellelt természeti
értékeket elfedjék, azt kell mondjam, hogy jelenleg is ez van. Persze homokba dughatjuk a
fejünket, és mondhatjuk, hogy mindenki jóhiszemű és jogkövető - a tapasztalat nem ezt
mutatja. Ha a természetvédelmi hatóság vagy a nyilvánosság nem reagál elég gyorsan, akkor
éppen hogy az építkezés előrehaladtával, a nagy munkagépek mozgásával, betonozásokkal,
alapozásokkal ezeket a természeti értékeket gyakorlatilag vagy megsemmisítik vagy
hozzáférhetetlenné teszik.

Nagyon keserű az a tapasztalat, amit a Gellérthegyen éltünk meg az úgynevezett
kristálybarlang esetében, ezzel elég sokat foglalkozott a sajtó. Éppen az év vége előtt,
szilveszter előtt pár nappal hívták fel környékbeliek a fotósok figyelmét, hogy egy üreget
látnak az építkezés területén, kimentek, megállapították, hogy egy rendkívül ritka, eddig
ismeretlen képződmény került elő, amely nagyon komoly természeti értéket képvisel - ennek
ellenére az építtető gyakorlatilag a továbbfolytatásra kapott lehetőséget. Mára már úgy áll a
ház, hogy sem a közterületről történő, a barlangász szakemberek számára hozzáférhető

kutathatóságra nincs lehetőség, és még az épület használatbavételi engedélyét is kiadták. És
hiába volt operatív bizottság, ombudsmani vizsgálat, bármely fellépés, gyakorlatilag a
különböző engedélyező hatóságok a széttagolt rendszer következtében a beruházó a
fellebbezésekkel, az idő előrehaladtával olyan helyzetet tudott előidézni, amely teljesen
háttérbe szorította a természetvédelmi értékek védelmét, és nagyon lassan, nagyon
széttagoltan és nagyon eredménytelenül, ha úgy tetszik, eszköztelenül állt fel a
természetvédelmi hatóság vagy a felügyelőség ezekben a kérdésekben. Úgyhogy én nem ettől
félek, hogy ebben változás állna be a jelenlegi helyzethez képest, hanem inkább azt
mondanám, hogy egyértelműbb eszközök állnak majd a hatóságok rendelkezésére, és például
egy építési hatóság nem járhat el úgy, ahogy itt, ebben az esetben a kijelölt VII. kerületi
építési hatóság eljárt, hogy miközben egyébként a minisztérium, a felügyelőség határozottan
azt az álláspontot képviselte, hogy nem szabad folytatni az építkezést, amíg a tárót, a bejáratot
meg nem építik, ennek ellenére ők tovább engedték az építkezést, sőt még a végén, mint
kiderült, mindenféle jogi trükkökkel még a használatbavételi engedélyt is megkapták, anélkül
egyébként, hogy ez megvalósult volna.

Összességében: tehát ez a fajta ellenérdekeltség ma is megvan. Az, hogy egy ilyen
területen történő kivitelezés során mondjuk egy építési eljárást engedélyező hatóság kellő
körültekintéssel mérlegel-e, amikor engedélyt ad ki, előír-e olyan monitorizálást, amit
mondjuk régészetileg vagy természetileg védett területeken elő szoktak írni, magyarul hogy
bizonyos időszakonként ki kell mennie szakembernek, meg kell nézni az építkezés állását, ez
mind-mind olyan lehetőség, amit az eljárás során kell mérlegelni. És azt kell mondjam, hogy
azok az építési hatóságok, amelyeknek már van gyakorlata ilyen kérdésekben, azok ebben
rutinosan járnak el. Az már egy más kérdés, hogy most például itt úgy lehetett kijátszani az I.
kerületi építési hatóságot az elsőfokú eljárásból, hogy elfogultságra hivatkozva az építtető
eleve más hatóság kijelölését kérte, és miután a VII. kerületnek olyan nagy gyakorlata van
barlangok felfedezésében (Derültség.), ezért teljesen logikus és kézenfekvő, hogy a VII.
kerületi építési hatóságot jelöljék ki, nem a II. kerületit, nem a XI. kerületit vagy a XII.
kerületit, ahol esetleg még előfordulhatna ilyen. Ilyen helyzeteket egyértelműsítene és a
rendezne, ha úgy tetszik, a javaslat.

Annyit szeretnék még elmondani, hogy mi nem akartuk felforgatni az egész rendszert,
tehát a természetvédelmi törvény rendezi a definíciókat, és mi úgy gondoltuk, hogy nem
bonyolítani akarjuk a világot, majd ha egyszer a természetvédelmi törvény átfogó
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felülvizsgálata elérkezik, akkor abban ezekre a tapasztalatokra is figyelemmel érdemes
felülvizsgálni, hogy jól húzták-e meg a definíciókat, de mi most ezzel nem foglalkoznánk. A
barlangnak, a természetvédelmi értékek értelmében meghatározott barlangnak van egy
definíciója a törvényben, mi azt irányadónak tekintjük, azt pedig, hogy a konkrét helyzetben
mi minősül üregnek vagy barlangnak, az eljáró hatóság meg tudja ítélni. Azt gondolom tehát,
nem lehet mindent a törvényben olyan pontosan körülírni, azt konkrétan az élet fogja elhozni
vagy megítéltetni, hogy most akkor ez éppen mi.

Az öt év határozott idő kapcsán, azt hiszem, van itt egy kis félreértés. A
természetvédelmi hatósági engedély nem azt jelenti, hogy megszűnik a természeti védelme
vagy a természetvédelmi értéke egy ilyen barlang besorolásnak. A hatósági engedély a
használhatóságra, a kutathatóságra, az olyan szerzett jogokra vonatkozik, amikor valaki a
barlang fölött, ha úgy tetszik, rendelkezhet. Márpedig ebben - ahogy az indoklásban le is írjuk
- nem indokolt, hogy egy olyan befagyasztott állapot álljon elő, hogy mondjuk valakiről
tudható, egy üzemeltetőről… Nagyon sokféle ilyen hatósági engedélyt adnak ki kutatásra,
üzemeltetésre, fenntartásra, és ha valakiről mondjuk bebizonyosodik, hogy nem
rendeltetésszerű célra, nem megfelelő körültekintéssel látja el ezt a tevékenységét, akkor a
hatóságnak minden külön indoklás nélkül egyfajta periódusonként ezt felül kelljen vizsgálnia,
meg kelljen győződnie arról, hogy mi is folyik egy barlangban, ott milyen jellegű
károsodások vagy esetleg veszélyeztetések vannak, és ha esetleg úgy érzi, hogy ez nem
meghosszabbítandó, akkor intézkedhet arról, hogy valaki más kapja meg ezt a fajta birtoklási
vagy használati engedélyt.

Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy természetesen mi sem szeretnénk tovább
bonyolítani az életet, tehát ez az öt év elteltével… Tehát hogy meghosszabbítható
automatikusan, elveszti a hatályát, de utána ez újból meghosszabbítható, ez akár többször is
előfordulhat. Ez nem jár le, és akkor onnantól kezdve keresni kell valaki mást, aki majd…,
tehát akár 20-30 éven keresztül is megtartható ez, de legyen beépítve egy olyanfajta
automatizmus, ami egyrészt a hatósági fellépések számára is fontos, másrészt pedig az
üzemeltető számára is egyfajta kontrollt jelent, hogy ő előbb-utóbb szembesül azzal, hogy
eddig mit végzett. És abból a szempontból nem alkotmányellenes vagy nem visszaható
hatályú, hogy éppen azért kell a törvényben és előremutatóan rendezni ezt a kérdést, hogy ne
legyen belőle vita. Mert ha most azt mondanánk, hogy - mit tudom én - bizonyos eddig
okozott károk vagy mit tudom én mi miatt most egy új törvényi szabályozás alapján
visszamutatnánk, és annak jogkövetkezményei lennének, akkor, én azt gondolom, feltehető az
a kérdés, hogy ez alkotmányellenes-e. De miután itt nem erről van szó, hanem csak a jövőre
vonatkozóan rendezünk bizonyos eljárási kérdéseket, ennél fogva azt gondolom, hogy
önmagában itt ez az alkotmányellenesség nem áll fenn.

Azzal is egyetértek, hogy más, hasonló eljárások már vannak hasonló célok érdekében
a műemlékvédelmi törvény, a régészeti törvény kapcsán. Éppen ez indított el bennünket, ott
ugyanis sokkal jobban védik a potenciális régészeti vagy műemléki lelőhelyeket, értékeket,
mint a természetvédelmi értékeket. Tehát pont ez indított arra, hogy látva, hogy a régészetre
milyen szigorú szabályok vonatkoznak, ehhez képest a természetvédelemre - és itt különösen
a barlangokról beszélek - nem vonatkoznak ilyen szigorú szabályok, azokat ki lehetett
játszani. Pont ez indított erre. Sajnos analógiaként a jogalkalmazó nem tudja ezeket
érvényesíteni, tehát itt nagyon pontosan nézik a pozitív jogi szabályozást, és amikor
másodfok, bírósági eljárások vannak érvényben, akkor mindenki az adott jogszabályból indul
ki, nem hozhat máshonnan példákat. Ilyen értelemben ez az analógia a joggyakorlat során
nemigen hivatkozható, nemigen működhet. Ezért szeretnénk nevesíteni a természet
védelméről szóló törvényben ezeket a passzusokat. Köszönöm szépen.



- 12 -

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönjük szépen.
Első körben - ha nincs további kérdés, észrevétel (Senki nem jelentkezik.) - a

tárgysorozatba-vételt bocsátanám szavazásra a bizottságban. Kézfelemeléssel jelezze, aki
támogatja a javaslat tárgysorozatba-vételét. (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik?
(Szavazás.) A tárgysorozatba-vételt a bizottság egyhangúlag javasolja.

A második körben az általános vitára való alkalmasságról kell szavaznunk. Kérem,
kézfelemeléssel jelezze, aki egyetért az általános vitára való alkalmassággal. (Szavazás.)
Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag általános vitára
alkalmasnak találta.

A bizottsági előadó kijelölése

Egy bizottsági előadót kell majd állítani a törvényjavaslathoz. Tekintve, hogy
kormánypárti képviselő részéről érkezett az előterjesztés, én azt javaslom, hogy a
kormánypárti bizottsági tagok közül válasszunk előadót.

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Javaslom, hogy egy budapesti képviselő legyen, és
Bartos Mónikát javasolnám, hogy ő ismertesse a kormánypártok…

ELNÖK: Van-e kifogás a bizottság részéről Bartos Mónika jelölése kapcsán? (Senki
nem jelentkezik.) Nincs, akkor ezt elfogadottnak tekintem, tehát akkor Bartos Mónika az
előadó a bizottság részéről a javaslat kapcsán.

Köszönöm az előterjesztő képviselő úrnak, hogy megjelent a bizottság előtt.

Egyes törvényeknek a vízkárelhárítás hatékonyabbá tételével összefüggő
módosításáról szóló T/2451. számú törvényjavaslat

Akkor áttérnénk a napirendi pont második részére: a vízkárelhárítással kapcsolatos
feladatok hatékonyabbá tételével összefüggő módosító törvényjavaslatra, amely Bányai Gábor
képviselő úr, bizottsági tagunk egyéni képviselői indítványa. Megkérem akkor a képviselő

urat, hogy mutassa be a bizottság részére a javaslatot, akár helyben maradva is.

Bányai Gábor (Fidesz) szóbeli kiegészítése

BÁNYAI GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Az általam
jegyzett törvénymódosítás, törvényjavaslat három törvényt érint: a ’95. évi LVII. számú, a
vízgazdálkodásról szóló törvényt, a 2004. évi LXV. törvényt, amely a Vásárhelyi-terv
továbbfejlesztéséről szól, illetve a vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény
módosításait taglalja. Ha valakinek volt módja élete bármelyik pillanatában erdészekkel
találkozni, akkor nem volt erdész, akinek a nappalijában vagy az irodájában egy, az 1890-es
évek tájékán készült Magyarország erdészeti és vízrajzi térképét ne tudta volna megtekinteni.
Ezen a térképen feketén-fehéren látszik, illetve kéken látszik, hogy Magyarország egy elég
vízjárta terület volt abban az időben is, és úgy néz ki, hogy a természet vissza akarja venni az
ország azon részeit, jelenleg, napjainkban nagyon folyik ez az aktív természeti munka, hogy
visszaszerezze, ami az övé volt, és szinte olyan helyeken jelenik meg víz, ahol korábban
emberemlékezet óta, nemzedékek óta nem volt víz, belvíz, illetve árvíz nem veszélyeztette a
területeket. Ennek következtében az emberi - nem hanyagság, hanem - tapasztalat hiánya
miatt rengeteg helyen folyik olyan tevékenység, amely a korábbi századokhoz képest
megváltoztatta mind a táj alakját, a táj formáját, mind a termelés, a gazdaság struktúráját, és
olyan helyeken gazdálkodik, épít az ember, ahol korábban a természet volt az úr. Ennek
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következtében rengeteg káresemény történt az elmúlt években, évtizedekben, amire a jelzett
három törvény próbált valamiféle választ adni, de most eljött az ideje, hogy pontosítsuk,
meghatározzuk az új célokat, illetve elmondjuk mindenkinek őszintén, hogy ez az állami
feladat nem tűr halasztást tovább, olyan mértékben sem, hogy nincs idő vacakolni, nincs idő
most már tétlenül nézegetni akár a Tisza, akár a Duna mentén, de az ország bármely belvizes
területén az ott folyó, elkeseredett munkát, amikor honfitársaink a vizek ellen védekeznek.

Éppen ezért a törvények, amelyeket módosítani kívánunk, kívánok, azt teszi lehetővé,
hogy mostantól kezdve - persze kiegészítő jogszabályok megalkotása után - lehetőség nyílna
arra, hogy határozottabban, nem keményebben, de határozottabban tudjon fellépni a
mindenkori kormányzat, amikor az ország azon területén, amely veszélyben van, a védekezést
tudja biztosítani, illetve a felkészülésben mind az árvíz, mind a belvizek előtt az ember már
tudja, hogy hol várható, hogy valamiféle víz törhet be, és akkor mindenféle kijelölésekkel
határozott módon, úton meg tudja jelölni azokat a területeket, ahol a tározás valamilyen módja
megvalósulhat. Éppen ezért mostantól kezdve vízkár-elhárítási célú tározónak minősülnek
majd a záportározók, az árvízcsökkentő tározók, a szükségtározók, a víztározók és a
belvíztározók. Emellett megjegyezzük, hogy a víztározót nem az adott vízügyi igazgatóság
fogja kijelölni, hanem a honvédelmi törvénynek megfelelően vész esetén, baj esetén az
aktuális védelmi bizottság, a katasztrófavédelem országos, megyei szervezeti fogják kijelölni
a vésztározók helyét, illetve a szükséges gátak megbontásának a helyét, koordinátáit.

Ami a lényeg, hogy ezen törvények pontosítása hatására el tudjuk dönteni mostantól
kezdve mindenhol, ahol hatósági feladat folyik, hogy hol szeretné a mindenkori kormányzat
és annak szervei kijelölni a tározókat, és mindenfajta kártérítés és ellentételezés eredménye
okán mindenki, akinek a területét kár éri, mert az állam vagy annak szervei használják, illetve
kisajátítják a területét a mindenfajta vízgazdálkodási, illetve vízkár-elhárítási célokra, ezért
aztán azt a honfitársunkat, akinek a tulajdonjoga be van az ingatlanra jegyezve, megkaphatja a
kártérítést, illetve abban az esetben nem, ha a területet bérli az államtól vagy az
önkormányzattól, akkor nem jár kártérítés.

Fontos még megjegyezni, hogy ezeknél a területeknél a törvény meghatározza, hogy
mostantól kezdve milyen tevékenységet nem lehet folytatni, mert jelenleg Magyarországon az
árvíz sújtotta területeken is folynak kémiai talajjavítások, támogatással persze, öntözési,
mezőgazdasági munkák, faiskolák, ültetvények működnek ezeken a területeken, és ezeknek a
működtetése esetén nem számíthat kártérítésre az a személy, konkrétan az a vállalkozó, aki -
tegyük fel - ilyen tevékenységet folytat árvíz sújtotta területeken, azaz nem lesz módja
kártérítési céllal fordulni a kormány, az állam felé.

Emellett a Vásárhelyi-tervnek több passzusában életbe lép szintén a vízkár-elhárítási
célú tározó fogalma, és kiterjeszti az ország egész területére a Vásárhelyi-tervnek a tározók
építésére vonatkozó szabályait. Ez teszi lehetővé, hogy a vízügy bevonásával a minisztérium
és a kormányzat el tudja kezdeni az átfogó, mondhatjuk árvíz és belvíz, illetve elsősorban
árvíz sújtotta területeken az előkészületi munkákat arra, hogy tározók létesüljenek, ami
elsősorban az árvízkárok, a vízkárelhárítás céljait szolgálja, másodsorban a későbbiekben
szóba jöhet egyéb vízgazdálkodási feladat létrehozása.

A másik, hogy a harmadik törvény, a vízitársulatokról szóló törvény módosítása
kapcsán a parlament a múlt évben döntött arról, hogy idén január 1-jétől megszűnik a
termelők hozzájárulása a területükön működő vízitársulatok által kezelt, használt
csatornarendszerek okán, és ennek következtében egy bizonyos fokú… Korábban nagyon
határozottan ellenezte az ország szinte minden pontján az a földtulajdonosi kör, földhasználói
kör ezeket a különféle díjakat, amelyeket területi alapon beszedtek a társulatok, mert
valójában látványos munka az ország legtöbb területén nem folyt. Voltak helyek, ahol
próbáltak ennek ellenére jó munkát végezni, de az ország gazdálkodói, mezőgazdasági
termelői rossz néven vették, hogy olyan munkáért fizettek díjakat, amit nem láttak a saját
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területükön. Most látszik, hogy mennyire nagy szükség lett volna egy jól működő vízitársulati
rendszerre, illetve egy jól finanszírozott társulati rendszerre. Ez a törvénymódosítás épp azt
szolgálja, hogy most január 1-jétől, a törvény hatálybalépése után a vízitársulatok
működésének a költségeit és a fenntartási munka költségeit a magyar állam fedezi
támogatások, szerződéses úton folyó támogatások révén, aminek a legfontosabb másik eleme
éppen az, hogy a törvény a vízgazdálkodással foglalkozó minisztérium miniszterét bízza meg
ezen feladatok végrehajtásával, illetve hogy ennek a felügyeleti szervei mostantól kezdve a
környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok lesznek országszerte.

A másik, ami fontos a vízitársulatokról szóló törvény módosításában, hogy
meghatározza, mekkora területnek kell lennie minimum egy társulatnak a területén, mekkora
területet kell ellátnia; 100 ezer hektár, illetve 500 kilométernyi vonalas csatorna
infrastruktúrával kell rendelkeznie a társulatnak, ami lehetővé teszi, hogy koncentráltabb,
nagyobb méretű társulatok jöhetnek létre, ami elméletileg a tőkeerőt is fokozhatja, illetve
rendelkeznek-e a vízitársulatok saját munkaeszközökkel, mert jelen pillanatban annyira
eszköztelen mind a magyar vízügyi igazgatóságok javarésze, mind ezek a társulatok, hogy
mindig bérmunkában végeztették el a munkát csatornatisztítás, -építés, -kotrás, bármilyen
úton-módon, vagy éppen műtárgy építése során, amit végeztek, mind bérmunkában folytatták,
mert nem voltak meg a saját eszközeik, maximum a nádat tudták levágni a csatorna partján.
Tehát erről is fog rendelkezni ez a módosító csomag, hogy ki fizesse, kinek fizesse, hogyan és
milyen eszközökkel tudja ezt végrehajtani, magyarul visszaállítjuk azt a normálisan
működtetett rendszert, amikor is az állam felelőssége alá tartozó ügyekben az állam vállalja a
felelősséget és ennek költségét, és reményeink szerint az elmúlt 20 évben megszüntetett, a
gazdálkodás és a kárpótlás okán megszüntetett csatornák újra kialakítása révén az ország, ha
nem is szárítjuk ki, mert nem az a cél, hogy kiszárítsuk az ország ma éppen belvízzel sújtott
területeit, de végre a vízelvezetéssel, a vízgazdálkodással, a vízkormányzással egy jobb
állapotot tudunk megteremteni annak érdekében, hogy ne ússzon el a fél ország, mert jelenleg
az én megyémben is közel 900 ezer hektár terület áll víz alatt.

Ez lett volna az indoklásom és a hozzászólásom.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tekintve, hogy a szakmai irányítást végző tárca
képviselői jelen vannak, megkérem őket, hogy fáradjanak az asztalhoz (Megtörténik.), és
Kling István helyettes államtitkár úr és kollégái, Tóth Péter főosztályvezető úr, ha jól tudom,
ismertessék a tárca szakmai álláspontját az előterjesztéssel kapcsolatban. Illetve a
Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetsége részéről, ha jól tudom, Varga Árpád főtitkár
úr szintén itt van, és mivel a javaslat érinti a vízitársulatokat, ezért azt gondolom, az ő

véleménye is fontos. És akkor kérem a helyettes államtitkár urat, hogy ismertesse a tárca
álláspontját az előterjesztéssel kapcsolatban.

Dr. Kling István (Vidékfejlesztési Minisztérium) véleménynyilvánítása

DR. KLING ISTVÁN helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A tárca kialakította az álláspontját, és előre szeretném bocsátani,
hogy támogató álláspontot alakított ki. Mi is azt valljuk, és ez a múltkori beszámolóban is
elhangzott, amelyet a belvizekről tartottunk, hogy azt a fajta szabályrendszert, amit a
Vásárhelyi-terv tartalmaz, ki kell terjeszteni az országra, mert a leghatékonyabb védekezés az,
hogyha ezeket a tározókat megépítjük, és nem a későbbiekben futunk az események után,
tehát mindenképpen segíti a szabályrendszer átalakítása a tározóprogram kiépítését. A
törvényben a felhatalmazó rendelkezések nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a részletszabályokat
kormányrendelet, miniszteri rendelet szintjén ki tudjuk munkálni.
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A vízitársulatok működéséről a múltkoriban volt szó. Úgy ítéljük meg, hogy az a fajta,
jelenleg a törvényben lévő fogalommeghatározás a szakmai felügyeletről normatív jelleget
ölt, és itt már a kövizigek feladatává teszi ezt a fajta felügyeletet.

Szó van még itt a nagyvízi meder elsődleges rendeltetéséről. Ebben is az elmúlt
időszakok eseményei világítottak arra rá, hogy ebben is bizonyos pontosítás, akár szigorítás
kell, és ez alapján a kövizigek és a hatóságok eljárásai pontosabbak, egyértelműbbek lesznek.

Én ennyit szeretnék összességében - nem húzva az időt - elmondani, köszönöm
szépen, és támogatjuk az előterjesztést.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Főosztályvezető úr, kíván hozzáfűzni valamit?

TÓTH PÉTER (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem kívánok, köszönöm.

ELNÖK: Jó. Főtitkár úr, parancsoljon!

Dr. Varga Árpád (Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetsége)
véleménynyilvánítása

DR. VARGA ÁRPÁD (Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetsége): Köszönöm
szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a Társulatok Országos Szövetsége
részéről részt vehetünk ezen a vitán. A törvénymódosítás első részéhez, a vízgazdálkodásról
szóló törvény kapcsán csak annyit szeretnénk megjegyezni, hogy messzemenően egyetértve
az előterjesztéssel továbbra is, ahogy évek óta, hiányoljuk, hogy a vízkárnál a
vízgazdálkodásról szóló törvény a káros többletvizeket, illetve a vízhiányt egyaránt vízkárnak
nevesíti. Ugyanakkor most ismételten találkozunk azzal, hogy a vízkár-elhárítási célú
tározóknál csak a káros többletvizekről beszélünk. Vagy módosítani kellene végre a
vízgazdálkodásról szóló törvényt, visszamódosítani, hogy a káros vizek csak a káros
többletvizek, vagy pedig elfogadni azt, ami vízgazdálkodási alapelv, hogy mind a kettő kárt
okoz, és vízkárnak neveztük el ’95-ben.

A mi fejezetünkhöz: a vízitársulatokról szóló törvény módosítását köszönjük szépen, a
szövetségünk sem tudta volna jobban megfogalmazni azoknak a réseknek a betömését, ami a
2010. évi XC. törvény után keletkezett a vízgazdálkodási és a vízitársulati tevékenység
szabályozásában, egyetértünk minden egyes mondatával és szavával. Egy javaslatunk volt,
amely nem került bele: hogy a mostani vízitársulatokról szóló törvényben, a 62. §-ban a
határidők lejártak tavaly december 31-én olyan feladatokra, amelyeket a vízitársulatok nem
tudtak elvégezni, pont azért, mert az az exlex állapot, hogy nem tudtuk, egyáltalán mi lesz a
jövőkép tavaly nyár közepe óta, tehát nem tudtak küldötteket választani jórészt, illetve nem
tudták az alapszabályukat hogyan átdolgozni, mert közben változott a helyzet. Ha ez a
törvénymódosítás elfogadásra kerül, akkor értelemszerű, hogy meg tudják ezt csinálni, csak jó
lenne, jó lett volna, hogyha ezt a két előírt feladatot is módosítaná a törvényjavaslat, hogy
legalább 2011 I. félév végéig végre lehessen hajtani, ugyanis május végéig kell megcsinálni a
küldöttgyűléseket a vízitársulatoknak, ahol alapszabályt lehet módosítani, ezt meg fogjuk
csinálni, és azzal egy időben akkor teljesítenénk a 2009. évi CXLI. törvénynek a szükséges
módosítási feladatát, azt a kötelezettséget. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük vagy
hozzáfűznivalójuk. (Jelzésre:) Bödecs képviselő úr!
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Kérdések, hozzászólások

BÖDECS BARNA (Jobbik): Én azt szeretném megkérdezni részben az előterjesztőtől,
részben a kormány képviselőitől, hogy a javaslat szemmel láthatólag támaszt olyan, adott
esetben finanszírozási igényt jelentő követelményeket, mint például az ingatlan tulajdonosát
megillető kártalanítás, és így tovább, ami adott esetben költségvetési kiadásokat hozhat
magával. Van-e olyan közvetlen finanszírozási igény a javaslat életbelépése kapcsán, ami
miatt esetleg a gazdasági bizottság vagy a költségvetési bizottság nem támogatná? Köszönöm
szépen.

ELNÖK: (Dr. Nagy Andor jelzésére:) Az alelnök úr jelezte, hogy szeretne
hozzászólni.

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Azt gondolom, hogy ez a
törvényjavaslat már régóta esedékes. Az elmúlt hónapokban Magyarországot olyan, régóta
nem látott mértékű árvíz és belvíz sújtotta, ami miatt, azt gondolom, időszerű és igenis
indokolt, hogy valamilyen módon hatékonyabbá tegyük a vízkárelhárítást. Érdekes, hogy pont
Bányai Gábor vállalta fel ezt az ügyet, aki pár hónap múlva lehet, hogy majd a vízhiány miatt
fog szenvedni - nálad van a Homokhátság. Magyarország, a Kárpát-medence az a része a
világnak, ahol hónapok leforgása alatt a belvízproblémák hirtelen átalakulnak vízhiányos
problémákká. Mi egy olyan lavórban vagyunk itt a Kárpát-medencében, amelynek az a
sajátossága, hogy valamikor az a baj, hogy túl sok vizünk van, van, amikor meg az a baj, hogy
túl kevés, és vannak az országnak olyan területei, amelyeket kilométerek választanak el
egymástól, és hónapok leforgása alatt az ott élők a sok víz miatt szenvednek, majd pár hónap
múlva éppen a kevés víz miatt. A vízügyi szakemberek minden évben elmondják, hogy akkor
kell az árvízre felkészülni, amikor aszály van, az aszály ellen meg akkor kell védekezni,
amikor épp árvíz van. Nagyon örülök, hogy végre elmozdulunk ebbe az irányba, mert a
tározóépítés tudja kezelni mind a két problémát.

Szeretném megkérdezni, és itt akár Fülöp Istvánhoz is fordulnék, mert mi már
tárgyaltuk a nagyvízi mederrel kapcsolatos ügyeket, és azért az ott gazdálkodó parasztok,
mezőgazdaságból élők véleményére kíváncsi lennék, hiszen a vízkárelhárítás meg a
gazdálkodás érdekei érthető módon nem mindig vannak összehangolva. Én nagyon helyesnek
tartom, hogy a nagyvízi mederben korlátozzuk, sőt akár meg is tiltsuk a jövőben az építési
tevékenységet. A mezőgazdálkodást nem lehet, meg nem is kell megtiltani, hanem
termelésimód-váltásra van szükség. Nem tudom, hogy ezt az ügyet rendezzük-e itt a
törvénymódosítás kapcsán.

Végezetül pedig a vízgazdálkodási társulatoknál szeretném azt megjegyezni, hogy bár
nagyon fontos rendelkezésekről van szó, de ha jól értem, itt a szakmai felügyelet alakul át.
Eddig, ha jól tudom, a szakigazgatási hivatalok látták el ezt a fajta felügyeletet, most pedig a
vízügyi igazgatóságokhoz kerül. Én azt sejtem, hogy a vízgazdálkodási társulatokkal még
fogunk foglalkozni. Egy olyan rendszerről beszélünk, amelynek hihetetlen komoly történelmi
hagyományai vannak. Nekem volt szerencsém ott lenni az önök éves közgyűlésén, és ott
csodálkoztam rá, hogy itt egy több mint százéves… (Dr. Varga Árpád: Kétszáz!) …kétszáz
éves - nem mertem a kétszázat mondani, pedig erre emlékeztem - rendszerről beszélünk, ami
azért a 200 év alatt többségében jól működött, jelenleg azonban nem működik jól. Ennek az
okairól is hosszasan lehetne beszélni. Hogy rövidre fogjam: azt gondolom, hogy vissza fog ez
még kerülni a parlament elé, mert ezzel a szakmai felügyelettel nem oldunk meg minden
problémát. Csak jelzem, hogy a víziközmű-tárgyaknak vagy akár a vízművédelmi vonalak
egy része állami, egy része önkormányzati tulajdonban van, ez bonyolítja is a helyzetet,
amennyire én megértettem, a vízkárelhárításban. Ráadásul az én választókörzetemben - én
Nógrád megyei parlamenti képviselő vagyok - is van rengeteg olyan település, az Ipoly
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mentiek az árvíz miatt, de a többi település is a belvízkároktól hihetetlen pusztítást látott most,
és részben ott is arra vezethető vissza az ok, hogy nem tudták elvégezni a vízgazdálkodási
társulatok azokat a feladatokat, amelyeket egyébként el kellene végezni az ároktisztítástól
kezdve, és nem feltétlenül csak azért, mert ők voltak a hibásak. Olyan privatizációs gyakorlat
volt, ahol egykori árkokat beszántottak a privatizáció kapcsán kijelölt új tulajdonosok. Azt
akarom csak jelezni, hogy egyszer magát a rendszert is végig kell gondolni, és el kell juttatni
egy olyan állapotba, hogy végre a megelőzésről is tudjunk tárgyalni, ne mindig a problémák
után fussunk, sokkal több pénzt elköltve egyébként vízkárelhárításra, mint amennyit indokolt
lenne.

És akkor utolsóként elmondanám, hogy mi támogatni fogjuk természetesen az
általános vitára való alkalmasságot. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Fejér Andor képviselő úr következik.

FEJÉR ANDOR (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! Nagyon
örülök ennek a törvénymódosításnak, és mindjárt el is mondom, hogy miért. Jász-Nagykun-
Szolnok megyében az elmúlt évben pontosan ezen törvényi szabályozás hiányának ittuk meg
a levét, ugyanis három tározó is működött az elmúlt évben, két alkalommal kellett megnyitni
a Tarna, illetve a Zagyva mentén a borsóhalmi, illetve a jásztelki tározót és egy alkalommal a
tiszaroffi tározót. A tiszaroffi tározónak a működését a Vásárhelyi-terv szabályozza,
ugyanakkor a Zagyva és a Tarna mentén működő szükségtározók működését nem szabályozza
semmilyen jogszabály, sőt jogszabályi felhatalmazás híján a területért felelős miniszternek
még csak arra sem adott lehetőséget, hogy egy eljárási rendet kidolgozzon, amely mondjuk a
kártalanításnak a szabályait tudná rögzíteni, hogy egyértelműen meg lehessen határozni, mi a
kártalanítás alapja, azt hogy kell kiszámolni, ki illetékes ebben, és ezek a kártalanítási
eljárások ad hoc jelleggel valósultak meg az elmúlt évben, semmilyen jogszabályi
felhatalmazással nem rendelkeztek a végrehajtók. Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy ez
egyértelműen nevesíti a kötelezettséget, és oda telepíti a feladatot, ahol egyébként a helye
van. Meggyőződésem, hogy ezáltal felgyorsul magának az egész folyamatnak a kezelése, és
olyan mederbe tereli, amely egyfelől nagyobb biztonságot jelent a térségben élőknek - és most
nemcsak Jász-Nagykun-Szolnok megyére gondolok, hanem minden árvízzel sújtott vagy
veszélyeztetett térségre -, másrészt az érintett gazdák számára biztos, kiszámítható jogi
környezetet teremt, és nem fordulhat elő az, hogy úgy telnek el hetek, hónapok, hogy
valójában nem tudják, mi az, amire számíthatnak. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Fülöp képviselő úr!

FÜLÖP ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Képviselőtársam megszólított, de teljes
joggal, mert az én térségemet is nagyban érinti, és örülök, hogy ez az előterjesztés itt fekszik
előttünk. A mi térségünk, a szatmári térség folyókban gazdag, és hasonlóan, ahogy azt az
alelnök úr mondta, hol dúskálunk a vízben, hol az aszály okozhat problémát. Istennek hála ott
a Tisza, a Szamos, a Kraszna-meder miatt a vízellátás bőséges, ebből adódik, hogy gyakran
árvizek is megörvendeztetik az ott élőket, mint ahogy volt 1970-ben a nagy árvíz, és volt
legutóbb egy jó pár esztendeje, 2001-ben is.

Az én választókerületemben a Szamos-Kraszna közi tározó épül. Egy picit vissza kell
hogy menjek az elmúlt 8 esztendőre. Amikor a Fidesz-kormány elfogadta a Vásárhelyi-
tervvel kapcsolatos törvényt, majd ezt követően 2004-ben, ha jól emlékszem, az új
Vásárhelyi-tervvel kapcsolatosat, akkor többször kifejtettük azt, hogy nagyon fontos, hogy ez
egy vizes programként megjelenjen, de ha lehet, akkor ez egy komplex vidékfejlesztési
programként valósuljon meg. Akkor az ott élő emberekben nem volt különösebb ellenállás,
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főleg az én térségemben, a Felső-Tiszán az ellenállás már megjelent, de a Szamos-Kraszna
közi tározónál nem. Az elmúlt évek során azonban az ügyetlenkedés - nevezzem így -
meghozta azt az eredményt, hogy a gazdák ott is elégedetlenkedni kezdtek, konkrétan egy
település, Szamosszeg szinte ásóra-kapára menőkig meg akarja akadályozni. De magát a
programot viszont folytatnunk kell, pontosan azért, amit Bányai Gábor képviselőtársam mint
előterjesztő nagyon jól lát, hogy a víz visszaveszi azt, ami neki kell, és akkor, ha azt
visszaveszi, próbáljuk meg ezt irányítottan tenni.

Sajnos az ügyetlenkedés miatt egy picit nehéz helyzetbe kerültek az emberek, mert
különböző csoportok mentek oda az elmúlt kormányzatok megbízásából, az egyik ezt ígérte, a
másik azt ígérte, aztán amikor az egyik megérkezett, utána már teljesen mások jöttek, nem
volt egy felelős, az emberek nem kaptak választ a kérdéseikre, nem kaptak választ arra, hogy
mit termelhetnek, mi az, ami veszélyezteti az ingatlanjaikat, hogyha azt elárasztják, nem
végeztek kellő hatástanulmányt, hogy akkor az ott lévő ingatlanokban milyen kár keletkezhet
a közlekedőedény elve alapján, hogy fog valahol máshol feljönni a víz, és oldalakon keresztül
sorolhatnám az ott élő emberek kérdéseit.

Ami nagyon fontos - ez persze nem kizárólagosan, sőt elsősorban nem a mi
bizottságunk témája, ennek ellenére jó, ha elhangzik -, hogy a komplex vidékfejlesztést
próbáljuk meg ismét szem előtt tartani. Különben a területen építési tilalom van, az alelnök úr
említette is, illetve termelési korlát jelenleg nincs, mert az előző ciklus végén azt a korlátot a
parlament eltörölte. Az államtitkár úr, Illés Zoltán államtitkár úr pedig azt jelezte, hogy a
területet, nemcsak a védvonal közelében vagy mellett lévő területet, hanem komplett az egész
területet vásárolja meg az állam. Tehát ebbe az irányba fogunk haladni, ami véleményem
szerint is, véleményünk szerint is helyes. Tehát hatástanulmány.

És akkor, ha itt vagy, csak egy mondat erejéig hadd jelezzem, hogy minálunk is van
egy jelentős vízügyi társulás, az Ecsedi-láp és Kraszna-balparti Vízügyi Társulat, amely
szintén valahogy úgy keresné a saját maga helyét, de nem igazán találja. Ez a törvény
remélhetőleg sínre teszi ebben, én ajánlom is, hogy működjünk együtt, hiszen megkerestek
engem, és kérték a segítségem. Ez egy jelentős társulás az országban, azt hiszem, a
legjelentősebb társulások egyike, és ők sem veszik rossz néven, ha az igazgatóság alá kerül a
szakmaiság. Viszont ott a tulajdonosok önkormányzatok és magántulajdonosok, akiknek az
érdekeit maximálisan figyelembe kell venni, és ez a törvény is ebbe az irányba segít.
Úgyhogy egy közös munka eredményeként, azt hiszem, jobb… (Közbeszólás: Beállunk!) Így
van. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Sebestyén képviselő úr!

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt
Képviselőtársaim! Ez nekem alapvetően szakmám is, bár ez mostanában lehet, hogy éppen
támadások alapját fogja képezni. De azért annyit hozzátennék, hogy jó néhányszor elmondtam
már azt, hogy ha sok a víz, akkor mindig az árvíz és a belvíz miatt pánikolunk, amikor meg
kevés, akkor meg az aszály miatt problémázunk és aggódunk az országunk miatt, holott
annyit azért tudni kell, hogy a vízlehetőségek között Magyarország az egyik legjobban ellátott
hely, értem ez alatt az ivóvizet és más vizeket is.

Ez a törvénymódosítás nagyon jó, mert pontosan arra jó, amire ki lett találva,
mégpedig úgy szól, hogy a vízkárelhárítás hatékonyabbá tételére. Kimondja a tározók
csoportosítását, csoportosítás szerinti szükségleteit, ennek a létrehozására jogi lehetőséget ad,
egyértelműen kimondja, hogy közérdekből, és ez egy nagyon fontos, hogy közérdekből ezeket
a tározókat meg kell építeni, és ehhez természetesen megteremti a jogi feltételeket is.
Tisztázza a védekezés és az építés felállását, felelősségi körét, nagyon jól le van határolva az,
hogy mik a kormány, a miniszter és a vízügyi társulatok jogosítványai és tevékenysége.
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Illetve egyértelműsítve vannak a kisajátítás, a bérlet, a haszonbérlet lehetőségei. Az
árvízvédelmi területekre is megfogalmazza, hogy ott, ahol különböző bérleti vagy
haszonbérleti dolog van, ott támogatás nincsen, munkavégzést az árvízi oldalon csak
engedéllyel lehet végezni, és kártérítés sem fogja megilletni a tulajdonost. Ezek nagyon fontos
dolgok, mert amikor probléma van, akkor azért hajlamosak vagyunk arra, hogy mindenki
tartsa a markát, holott ha egyszer ki van fizetve a terület ára vagy a használata, akkor ez nem
jár. A folyómeder mentett oldali egyes részein végezhető tevékenységeket is lehatárolja, mert
világos, hogy ott, ahol esetleg szivárgás, bármi várható, nem lehet ugyanazokat a
tevékenységeket végezni, mint a többi helyen. Illetve ami még fontos, az a patakok melletti
karbantartás. Nem tudom, mennyire figyeltünk oda, de az országban nagyon sok helyen olyan
probléma van, például nálunk, Miskolcon, Diósgyőrben, hogy egy pici patak, a Szinva
esetében, amiben normál esetben alig van víz, a terület tulajdonosai szépen kitolták a
kerítésüket egészen a patakmederig, így aztán a tisztításhoz, a különböző mérésekhez
egyszerűen nem fér oda a munkagép. Ez nagyon megbonyolítja, és gyakorlatilag lehetetlenné
teszi a karbantartást. Ez a törvény ezen is elég jól úrrá tud lenni.

Nem is akarom tovább szaporítani a szót, lehetne erről még nagyon sokat beszélni, de
nagyon sok dolog elhangzott már részben képviselőtársaim, részben a helyettes államtitkár úr
és Bányai Gábor előadásában. Én azt javaslom, hogy ezt a törvénytervezetet természetesen
támogassuk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nekem is lenne még egy hozzáfűznivalóm, igazából
kapcsolódva ahhoz, amit az alelnök úr mondott, de sok más képviselőtársam is megemlített,
hogy a vízgazdálkodással kapcsolatban nem pusztán árvízi védekezésre kell sort keríteni, és
hónapok vagy évek, sőt, mondhatom, évtizedek óta napirenden van egy komplex
vízgazdálkodási reform megfogalmazása. Ennek a körvonalai a legjobb információink szerint
készülnek, és az átfogó vidék- és környezetstratégia többek között a vízgazdálkodással
kapcsolatos új szemléletnek a megjelenítését is célozza, amely átfogó vidék- és
környezetstratégia legjobb tudomásunk szerint tavasszal kell hogy az Országgyűlés elé
kerüljön. Itt felvetődik az a kérdés, hogy ez a törvényjavaslat, amely egyébként a benne
foglalt célokat illetően, azt gondolom, valóban támogatható, ugyanakkor egy eléggé szűk
hatókörben foglalkozik a vízgazdálkodással, végső soron a különböző árvíztározók,
záportározók, szükségtározók létesítésének a feltételeiről szól. Azaz azzal szemben, amit
képviselőtársaim elmondtak, és amivel egyébként egyetértek, én hiányolom ebből a
javaslatból azt az átfogó, komplex szemléletet, amely a vízgazdálkodást valóban úgy kezeli,
hogy nagyvizekkor vissza kell tartani a vizet, nemcsak le kell vágni a magas árvízi csúcsokat,
hogy ne öntse el a védendő területeket, és erre a célra különböző szükségtározókat,
árvíztározókat, záportározókat hoz létre, hanem arról is rendelkezik, hogy ezekkel a levágott
vízjárási csúcsokkal mit csinálunk, hogy hogyan lehet ezt a vizet visszatartani, hogyan lehet
tájhasználatváltással, tájgazdálkodással, vízvisszatartással, ártéri gazdálkodással úgy
hasznosítani, hogy ezzel ne csak az árvízi károkat tudjuk megelőzni, hanem valóban
végbemenjen az a vízgazdálkodási szemléletváltás, ami alkalmas arra, hogy a sokat
emlegetett, mondjuk néhány hónappal később bekövetkező nyári aszályok esetén ez a víz
rendelkezésre álljon, ott maradjon a tájban.

Azt is értem, hogy nem feltétlenül kell mindent nagyon átfogó törvénymódosításokkal
szabályozni, és lehet lépésről lépésre előrehaladni, viszont akkor felmerül az a kérdés, hogy
érdemes-e egy részterület szabályozásába belevágni, amikor belátható időn belül, egy-két
hónapon belül előttünk lesz az a stratégiai elképzelés, amely az egész vízgazdálkodással
kapcsolatos, és annak a végrehajtásaként lenne érdemes aztán a részletszabályokat
megalkotni, így akár egy ilyen, a különböző árvíztározókról, szükségtározókról szóló
szabályozást behozni. Merthogy, hangsúlyozom, ez a módosítás, miközben a benne foglaltak,
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tényleg azt gondolom, támogathatóak, azért nem arról szól, hogy Magyarország mit kezd a
vízgazdálkodással, hogyan tudja átalakítani a saját vízhasználatát, az egész Tisza-völgy és
különböző más medencék, vízgyűjtők vízgazdálkodási rendszerét, és én egy picit ezt
hiányolom a dologból. Illetve az időzítéssel kapcsolatban vannak ilyen értelemben
fenntartásaim. Természetesen benne van a pakliban, hogy a képviselő úr jobban belelát a
kormányzati berkekben folyó munkába, és látja előre, hogy várhatóan mi jön ki a
vízgazdálkodás területén még a kormányzatból, a minisztériumból, és ez illeszkedik abba a
sorba, de nekem ezzel együtt van egy ilyen pici aggodalmam.

Akkor Bányai képviselő úr reagál az elhangzottakra.

Bányai Gábor (Fidesz) válaszai, reflexiói

BÁNYAI GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. A törvénymódosítás a
vízkárelhárítás hatékonyabbá tételéről szól, tehát most itt nem a víz későbbi sorsának az ügyét
kell megtárgyalnunk szerintem. Ha ez a törvény, ez a módosítás élt volna mondjuk két vagy
három évvel ezelőtt, akkor Miskolc térségében, Felsőzsolcánál az az áruház, amely
akadályozta részben az árvíz lefolyását, nem tudott volna megépülni. Ez a törvénymódosítás
pótolja ezt, bár utóérzés ez, de hamarabb kellett volna megszületnie ennek a vízkárelhárítási
jogszabálycsomagnak. Azaz a komplexitásra, hogy most a vízzel mit kezdjünk, hogy a
pluszvizeket hogy tudjuk visszatartani, tényleg egy másik programra van szükség, de
jelentem: ha lenne a Duna mentén ilyen árvíztározó, szükségtározó vagy árvíz esetére
tározónk, akkor az a világhírű gemenci tájvédelmi vagy nemzeti parki rész nem pusztulna ki
kétévente, négyévente, amikor a vadállomány jelentős része elpusztul a hatalmas vizek miatt,
úgy, hogy most már télen is jön árvíz, és sehova nem tudnak elmenekülni a fiatalabb, idősebb
állatok a térségből. Tehát hogyha lett volna korábban egy komplex vízkár-elhárítási
csomagunk, és engedélyeztük volna, hogy határozottan ki lehessen jelölni ilyen tározók
építését, nem ilyen macera közbeiktatásával, akkor mind a Duna, mind a Tisza mentén
hamarabb le tudnának vonulni ezek a nagy árvizek, lehetne csökkenteni az árvíz szintjét,
illetve megnyílna a visszatartás, a vízvisszatartás lehetősége, mert lenne miből visszatartani.

Az más kérdés, hogy miután mederről van szó - és ez a nagyvízi medernek is a
fogalma -, jelenleg tömegével találkozunk nemcsak építménnyel a nagyvízi mederben, hanem
olyan zöldszennyezés van mind a Tisza, mind a Duna mentén, amelynek a kérdéséről nem
ennek a törvénynek, de a minisztériumnak szükséges dönteni, hogy hogy tudja megszüntetni
azt a vízlefolyást gátló, hatalmas erdőségeket, amelyek létrejöttek, amelyek részben telepített,
részben pedig vadon nőtt növényekkel, fákkal szennyezték be a nagyvízi medret. A Tiszán
lehet látni, hogy ezek mennyire lelassítják a víz lefolyását, amikor egy árvízi csúcsidőszak
egy hónapig is eltart a Tiszán, holott nyilván sokkal gyorsabban is le tudna szaladni.

A másik kérdés, hogy a tározókkal kapcsolatban azért megjegyezném, hogy a Duna
alsó és középső szakaszán nagyon nehéz lesz tározót építeni, mert a domborzati viszonyok
nem teszik annyira lehetővé; vagy a Tisza felső és középső szakaszán, hogy annyi lehetőség
kínálkozik, mert azért a Duna túlsó… Tehát Bács-Kiskuntól nyugatra, Tolna, Fejér, illetve
Baranya megyében azért jelentős védelmi vonalak vannak a löszfalak miatt, tehát nagyon
nehéz lenne arra az oldalra telepíteni ilyenfajta létesítményeket. Illetve az ártéri erdőket
lehetne erre a célra használni, de azt meg nem akarjuk elpusztítani.

A komplexitást jogosan számon lehet kérni, csak nekünk most égető az ügy, fontos,
hogy mind a belvíz, mind az árvizek várható mértéke miatt minél gyorsabban el lehessen
kezdeni azt a munkát, ami el tudja vinni a vizet, amikor sok van, és ha kell, és meglesznek
ezek a műszaki létesítmények, és egyidejűleg elkészülhetnek a műtárgyak, akkor a fölös
vizekből vissza is tudunk tartani. Persze jelentem, hogy a Duna mentén átemelő művek
megépítése nélkül sehol nem fog ez működni, mert olyan magas a két szint, a Duna



- 21 -

árvízszintje és a művelt területek szintje közötti különbség, jelentős a kettő között az eltérés.
Mifelénk körülbelül 70 méter, annyira kellene felemelni ilyen esetekben a vizet, ha van mit
visszatartani, és vissza is maradt a tározókban. De azt meghatározza az árvíz szintje, hogy a
tározói mederben 50 százalék mértékig üresnek kell lennie a tározónak, tehát a tározókban
mindig lesz víz. Ha az ott élők az önkormányzatokkal, a vízügyi igazgatósággal és a
kormánnyal együttműködve kidolgozzák a saját kistérségi vagy tározó környéki térségnek
akár a vidékfejlesztési, vízgazdálkodási tervét, abban lehetőség fog nyílni arra, hogy abból a
vízből kitermeljenek, amikor az aszályos idő bekövetkezik, ami persze be fog következni.

A lényeg a lényeg: meg kell mentenünk a folyók mentén lévő emberek életét, és a
vagyontárgyak, amelyek ott megépültek, megmentése az elsődleges cél. De, mondom, a
törvény rendelkezik arról, hogy megtiltja az építkezést, illetve aki ott építkezik vagy bármit is
használ a nagyvízi mederben, illetve az ilyen veszélyeztetett területeken, az ezt a saját
felelősségére végezze, és maximum egyszer fog tudni a kisajátítás révén pénzhez jutni.
Árvizek idején jelenleg többször lehet folyamodni a mindenkori kormányhoz támogatásért,
kárpótlásért.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Én akkor első körben a tárgysorozatba-vételt bocsátanám szavazásra, most erről

szavazunk. Kérem, aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.)
Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs. Ezt egyhangúlag támogatta a bizottság.

Az általános vitára való alkalmassággal ki ért egyet? (Szavazás.) Ahogy nézem, ez is
egyhangú, tehát 12 igen szavazattal általános vitára alkalmasnak találta a bizottság.

Bizottsági előadó kijelölése

Egy bizottsági előadót kell állítanunk, aki értelemszerűen nem lehet az előterjesztő,
tehát egy másik bizottsági előadóra van szükség. Itt is azt javasolnám, hogy kormánypárti
oldalról legyen… (Dr. Nagy Andor Fejér Andornak: Vállalod? - Fejér Andor bólint.) Ha
nincs kifogás, akkor Fejér Andort jelöljük ki a bizottság előadójaként. (Általános helyeslés. -
Közbeszólások: Ma éjjel lesz!) Igen, ennek ma este, konkrétan éjszaka, előreláthatólag hajnali
2 óra tájban (Derültség.) lesz az általános vitája. Köszönöm szépen.

Megköszönöm a minisztérium részéről a megjelenést, és hogy kifejtették a
kormányálláspontot az előterjesztésekkel kapcsolatban.

Egyebek

Egy percre kérem még a bizottsági tagok türelmét. Az egyebek napirendi pont
keretében tájékoztatom a bizottságot, hogy ezen a héten, március 4-én, pénteken, 10 órától a
Felsőházi teremben, a Parlament épületében az Európai Unió tagállamai környezetvédelmi
bizottsági elnökeinek a találkozóját tartja a bizottságunk az önkormányzati bizottsággal
együttműködve. Azt kérem, aki ezen részt kíván venni, az jelezze ezt a titkárságon, akár most
is, szóban is lehet jelezni ezt Szalóki Gyulánál.

A következő ülésünket terveink szerint március 9-én vagy 10-én tartjuk, de ez
nagyban függ az energetikai módosítócsomag állapotától, hogy az mikor kerül napirendre a
plenáris ülésen. Ettől függően fogunk tehát bizottsági ülést meghirdetni. Elképzelhető, hogy a
hét második felében vagy jövő hétfőn, korán reggel kerül erre sor, illetve hogyha a
vízkárelhárítás hatékonyabbá tételéről szóló törvényjavaslathoz módosító javaslat érkezik,
akkor még holnap délelőtt is kell ülést tartanunk, hogy azt meg tudjuk tárgyalni, tekintve,
hogy annak a törvényjavaslatnak a részletes vitája holnap délután lezajlik. Úgyhogy ettől
függően én rugalmasságot kérek a bizottság tagjaitól.
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Ha egyéb észrevétel nincs (Senki nem jelentkezik.), akkor mindenkinek megköszönöm
az ülésen való részvételt, és további szép napot kívánok!

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 21 perc)

Jávor Benedek
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese


