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Napirendi javaslat

1. A privatizációs szerződések környezetvédelmi és természetvédelmi előírásainak a

kormány általi felülvizsgálatáról szóló határozati javaslat (H/1711. szám)

(Dr. Nagy Andor (KDNP), Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) és Pálffy István (KDNP)

képviselők önálló indítványa)

(Általános vita)

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

a) A veszélyes- és iparihulladék-depóniák felülvizsgálatáról és az Országos

Környezeti Kármentesítési Program kiterjesztéséről, valamint a kármegelőzésről

szóló határozati javaslat (H/2596. szám)

(Szilágyi László és Jávor Benedek (LMP) képviselők önálló indítványa)

b) A fenntarthatóság szempontjának a kereskedelmi központok működésében

történő érvényre juttatásához szükséges törvénymódosításokról szóló

törvényjavaslat (T/2601. szám)

(Szabó Rebeka, Dr. Schiffer András, Vágó Gábor, Scheiring Gábor és Ertsey

Katalin (LMP) képviselők 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. Bácskai János (Fidesz)
Bartos Mónika (Fidesz)
Bodó Imre (Fidesz)
Koncz Ferenc (Fidesz)
Schmidt Csaba (Fidesz)
Sebestyén László (Fidesz)
Dr. Aradszki András (KDNP)
Bödecs Barna (Jobbik)
Kepli Lajos (Jobbik)
Dr. Szili Katalin (független)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Nagy Andor (KDNP) dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz)
Bányai Gábor (Fidesz) dr. Bácskai Jánosnak (Fidesz)
Bodó Imre (Fidesz) megérkezéséig Koncz Ferencnek (Fidesz)
Fejér Andor (Fidesz) Sebestyén Lászlónak (Fidesz)
Fülöp István (Fidesz) Bartos Mónikának (Fidesz)
Schmidt Csaba (Fidesz) távozása után Koncz Ferencnek (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Pálffy István (KDNP)
Szabó Rebeka (LMP)
Dr. Horváth Endre helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Érdiné Szekeres Rozália főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium)
Józsáné Szalóki Rita főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési
Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 34 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

JÁVOR BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel
köszöntöm az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának megjelent tagjait és
valamennyi kedves vendégünket! Megkezdjük a mai ülésünket. Megállapítom, hogy a
bizottság 10 fő személyes megjelenésével és 3 helyettesítéssel határozatképes. Kérem a
bizottságot, hogy az előzetesen írásban megküldött napirendet, amely 3 napirendi pontot
tartalmaz - amelyet, gondolom, volt idejük megismerni -, hagyja jóvá. Aki ezt a napirendet
elfogadhatónak tartja, az, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Ez egyhangúnak látszik.
Tartózkodás van? (Szavazás.) Ellenszavazat van? (Szavazás.) Nincs. Tehát akkor a napirendet
egyhangúlag elfogadtuk. Akkor neki is látnánk a napirendi pontok megtárgyalásának.

A privatizációs szerződések környezetvédelmi és természetvédelmi előírásainak a
kormány általi felülvizsgálatáról szóló H/1711. számú határozati javaslat (Általános
vita)

Az első napirendi pontunk a privatizációs szerződések környezetvédelmi és
természetvédelmi előírásainak a kormány általi felülvizsgálatáról szóló H/1711. számú
határozati javaslat, Nagy Andor, Papcsák Ferenc és Pálffy István képviselők önálló
indítványa. A javaslatot Pálffy István, a KDNP képviselője terjeszti elő a bizottságban. Meg is
adom a szót a képviselő úrnak, hogy megismertesse a bizottságot a javaslat lényegével.

Pálffy István (KDNP) szóbeli kiegészítése

PÁLFFY ISTVÁN (KDNP): Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a szót, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Vendégek! Külön öröm, hogy ilyen
nagy számban vannak jelen vendégek, a kulturális bizottságban ez nem mindig van így, ezért
örömmel jöttem. Engedjék meg, hogy egy olyan kis bevezetővel kezdjem, hogy a japán
természeti katasztrófa, a földrengés okozta várható környezeti károk után nem engedi meg
számunkra relativizálni Kolontárt és azt, ami ott 2010. október 4-én történt. Hogy a
legfrissebb képünk legyen a dologról: én a múlt héten Kolontáron és Devecseren jártam,
megnéztem a helyreállítást, megnéztem, hogyan halad a földcsere, hogyan halad az építkezés,
és még most is szomorúan látja az ember azokat a károkat, amelyek azt a területet és az ott élő

embereket érték.
Abban az időszakban, 2010 októberében különösen, a magyar parlamentben minden

párt, minden képviselőtársunk hál’ istennek erős elkötelezettséggel indult neki annak a
munkának, hogy hogyan lehetne ezeken a károkon enyhíteni, és hogyan lehetne a károkat
szenvedetteket megsegíteni. Túl a gyűjtéseken és az akciókon nagyon sok kezdeményezés
született a pártok részéről, hogy az e tárgykörben létező szabályokat vizsgálják felül, vagy
olyan új jogszabály-kezdeményezésekkel éljenek, amelyek az ilyen károk megelőzésére,
felmérésére a jövőben eszközökkel rendelkeznek. Ilyen volt többek között a Lehet Más a
Politika képviselőcsoportjának a veszélyes anyagokat és technológiákat alkalmazó
létesítmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről, ennek megerősítéséről szóló
törvényjavaslata, ilyen volt a veszélyes- és iparihulladék-depóniák felülvizsgálatáról szóló
országgyűlési határozati javaslat, ilyen a Kepli Lajos jobbikos képviselő úr által
kezdeményezett bizottság, amely felállításra került és működik.

Ebbe a sorba illeszkedik a H/1711. számú országgyűlési határozati javaslatunk a
privatizációs szerződések környezetvédelmi és természetvédelmi előírásainak a kormány
általi felülvizsgálatáról szóló anyag. Az indoklást képviselőtársaim olvasták, azt hiszem, az
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egyértelmű. Hogyha szóbeli kiegészítésre van szükség, akkor kérdésekre nagyon szívesen
megteszem. Előrebocsátom, hogy minden kormányzati tényezővel, minisztériumokkal vagy
az itt, az anyagban szereplő Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel megtörténtek a szükséges
egyeztetések ahhoz, hogy ez a szöveg olyan állapotba kerüljön, hogy beterjesztésre
idehozzuk. Az előtörténete pedig annyi - ahogy nyilván látták is a honlapon -, hogy a
gazdasági bizottságban még 2010 decemberében, a Mezőgazdasági bizottságban pedig a múlt
héten általános vitára alkalmasnak találták, hál’ istennek szép egyhangú szavazással, úgyhogy
azt hiszem, remélhetem azt, hogy ez az országgyűlési határozati javaslatunk itt is támogatásra
talál. És, mondom, a továbbiakban állok rendelkezésükre válaszolni a kérdésekre. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm a képviselő úr tájékoztatóját. Ehhez a napirendi ponthoz a
Vidékfejlesztési Minisztérium részéről dr. Pénzes Zsuzsanna és Érdiné Szekeres Rozália
főosztályvezető asszony van jelen. Kérem, hogy a kormány határozati javaslattal kapcsolatos
álláspontját szíveskedjenek a bizottsággal ismertetni. …Nem tudom, jelen vannak-e… (Dr.
Pénzes Zsuzsanna és Érdiné Szekeres Rozália jelzésére:) Pálffy úr mellé, az előterjesztői
helyeken szíveskedjenek helyet foglalni, remélem, egy mikrofont is tudunk biztosítani.

Érdiné Szekeres Rozália (Vidékfejlesztési Minisztérium) véleménynyilvánítása

ÉRDINÉ SZEKERES ROZÁLIA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Képviselő Úr! Érdiné Szekeres Rozália vagyok a természetmegőrzési főosztály
képviseletében. Dr. Rácz András helyettes államtitkár úr megbízásából jöttem ide mint első

számú helyettese. A múlt heti ülésen kifejtette Rácz úr, hogy a képviselői indítvány politikai
célkitűzéseivel és a benne foglalt tartalmi elemekkel maximálisan egyetértünk - most a VM-
ről beszélek. A VM olyan szinten érintett ebben a kérdéskörben, hogy a környezetvédelmi
hatóságok a felügyelete alá tartoznak. Az előterjesztéssel kapcsolatosan megkezdtük a
kormány álláspontjának kialakítását, de még nem érkezett be minden tárcának az észrevétele,
ha ez megtörténik, abban az esetben tudjuk az egységes kormányzati álláspontot tolmácsolni.

Előzetesen annyit tudok mondani a VM álláspontjáról - azért a VM-éről, hiszen a
képviselő urak egyértelműen a VM-hez delegálták ezt a feladatot -, hogy feltártuk azokat a
szervezeteket, amelyeknek jogosultságuk van a privatizációs szerződések felülvizsgálatára, de
természetesen ezeket az információkat még az igazságügyi tárcával és egyéb tárcákkal meg
kell vitatnunk, illetve ki kell alakítanunk a végső álláspontot. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen a főosztályvezető asszonynak a tájékoztatást.
A bizottság tagjaié a lehetőség, hogy kérdéseket tegyenek fel vagy megjegyzéseket

fűzzenek az előterjesztéshez, illetve a képviselő úrhoz, valamint a tárca képviselőihez.
Kérdezem, hogy kinek van kérdése vagy hozzászólása ennek a napirendi pontnak a kapcsán.
(Jelzésre:) Szili Katalin képviselő asszony!

Kérdések, hozzászólások

DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Képviselőtársaim! Hadd kezdjem azzal, hogy nekem tetszik a határozati javaslat, viszont
szeretném, hogyha néhány kérdésben önmagában a felülvizsgálat, amelyről képviselőtársaim
részben az előterjesztés kapcsán is szóltak, teljes körű lenne. Erre vonatkozóan tennék én
magam javaslatokat, hiszen tudomásom szerint ez alatt az időszak alatt, amit ez a határozati
javaslat felölel, ami közel 20 év, ez alatt körülbelül 1700 privatizációs szerződés született.
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Azzal tökéletesen egyetértek, ami a környezetvédelmi, természetvédelmi célú
felülvizsgálatot jelenti, ami arról szól, hogy valóban betartottak-e mindent a privatizőrök, ami
a szerződésekben megfogalmazódott, ugyanakkor meg kell hogy fogalmazzam, hogy ezzel
kapcsolatosan hiányérzeteim is vannak. Hiszen az 1. pontban önök arról szólnak, hogy
nemcsak az ipari termelés, hanem a munkahelyek megtartása is legalább ugyanolyan fontos
cél. Én úgy gondolom, azt is fontos lenne kifejeznie a tisztelt bizottságnak, hogy egy
momentum mindösszesen a környezetvédelmi célú felülvizsgálat, és azt is szükséges
áttekinteni, hogy valóban annyi főt foglalkoztatnak-e a privatizőrök, amennyit egyébként a
szerződésben vállaltak, valóban annyi járulékot és egyéb fizetési kötelezettséget tettek-e, mint
amennyit vállaltak. Én azt gondolom, nekünk arra is javaslatot kellene tennünk, hogy ez a
vizsgálat egyébként teljes körűen folyjon le, az összes többi szempontot is figyelembe véve.

Természetesen tudom azt, hogy ez egyébként meghaladja a bizottság hatáskörét,
ugyanakkor szerintem azért utalnunk kellene arra, hogy ha már egyébként kézbe vesz a
kormányzat valamennyi privatizációs szerződést, és egy szempont alapján megvizsgálja
azokat, szerintem szükséges lenne arra is utalnunk, hogy ezzel együtt javasoljuk a
kormányzatnak, hogy az összes többi szempontot is vegyék górcső alá, és azokra vonatkozóan
is tegye meg a maga vizsgálatait. Amennyiben a tisztelt bizottság ezzel egyetért, akkor kérem,
hogy javasoljuk az előterjesztőknek ezt a kiterjesztést. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm a képviselő asszony hozzászólását. (Jelzésre:) Alelnök úr,
parancsoljon!

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Én értem az indítványt,
amely a kiterjesztésre irányul, de meggyőződésem szerint ha ilyen széles körű vizsgálatra
adunk most felkérést vagy felhatalmazást, illetve ha a kormány ilyen terjedelemben indítja
meg ezt a vizsgálatot, akkor ebben a nagy, általános vizsgálódásban nagy valószínűséggel
éppen azok a részek vesznek el, amelyekre most koncentrálni szeretnénk. Én tehát egyetértek
azzal, hogy szükséges egy ilyen privatizációs vizsgálat, de az nem ez a vizsgálat az én
meggyőződésem szerint; az egy konkrét és célzott vizsgálat kívánna lenni nagyon
határozottan kifejezetten a környezet- és természetvédelem szempontjainak a
figyelembevételével. Ezért én azt gondolom, hogy ez a javaslat így, ilyen formában jó.
Értelmesnek tartanám persze, hogyha lenne olyan javaslat, amely majd elsősorban nem
hozzánk, hanem az arra illetékes bizottsághoz, aztán esetleg ide is elkerülhetne, amely a
privatizációt egy ilyen sokkal szélesebb körben vizsgálná.

Még egyszer hangsúlyoznám: nem a bővítés az, ami ellen kifogásom van, hanem a
célszerűség azt diktálná, hogy egy olyan célszerű vizsgálat induljon meg, amely kellő
határidőn belül, kellő célzottsággal és nagyon határozottan, célratörően el tudja végezni ezt a
munkát. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm az alelnök úrnak. (Jelzésre:) Aradszki András képviselő úr
jelezte, hogy hozzá kíván szólni.

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, bár bravúr lesz ezt
elmondani. Csak annyit szeretnék mondani, hogy én attól félek - egyetértve a céllal, amit
nagyon nemesnek és követendőnek tartok, tehát olyan értelemben is meg kell csinálni -, hogy
ha beszűkítjük ezt a vizsgálódást arra, hogy a szerződések mit mondtak a környezetvédelmi
állapot rendezéséről, akkor nem biztos, hogy teljes körű és átfogó lesz a privatizációval
kapcsolatos környezetvédelmi kérdések tisztázása. Én azt is javaslom megvizsgálni, hogy
akkor, amikor valamikor privatizáltak egy vállalat, többségében állami vállalatot, akkor voltak
hatályos környezetvédelmi előírások, amelyek hatósági határozatban fogalmazódtak meg,
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vagy amelyeket jogszabályok írtak elő. A privatizálással a tulajdonos tulajdonképpen
átvállalta ezeknek a jogszabályoknak a teljesítését is. Tehát függetlenül attól, hogy a
szerződés, a privatizációs szerződés tartalmaz-e a környezetvédelmi állapot felmérésére, a
környezetvédelmi állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettséget, arra is ki kell ezt
terjeszteni, hogy egyébként azok az új tulajdonosok mennyiben vitték tovább azt a
kormányzati, törvénykezési szándékot, amit az éppen hatályos jogszabályok megfogalmaztak.
Ha ezt a vizsgálatot leszűkítjük a szerződésre, akkor egy nagyon nagy halmaz kimaradhat a
vizsgálat tárgyából, pedig egyébként azt gondolom, az előterjesztők úgy gondolják, hogy ezt
is vizsgálni kellene. Köszönöm.

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

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Véleményem szerint egy
rendkívül jó előterjesztés, javaslat van a kezünkben. Ami miatt Szili Katalin észrevételét
ebben a körben nem tudnám támogatni, az az, hogy olyan határidő van megszabva, amely
szerint a teljes vizsgálatot november 31-éig, illetve az eredményét december 15-éig elő kell
terjeszteni, amivel én nagyon egyet tudok érteni. Gyakorlatilag az a helyzet, hogy a
privatizáció során különböző dolgok lettek előírva a szerződésben, azóta a legkülönbözőbb
előírások változtak meg, illetve az idő is elhaladt, hiszen egy 20 éves intervallumról
beszélünk. Erre a 20 évre nézve, én is úgy gondolom, a jelen pillanatban érvényes
munkavédelmi, balesetvédelmi és egyéb biztonságtechnikai szabályoknak megfelelően
kellene ezt a vizsgálatot lefolytatni, mivel azt azért látjuk, hogy olyan problémák merültek fel
ebben az országban, olyan ökológiai katasztrófa történt, mint például a vörösiszap kolontári
problémája. Én tehát úgy gondolom, hogy a határidőhöz, így, ahogy meg van fogalmazva,
ahogy az indoklásban az idő le van írva, annak megfelelően kell eljárni, és a leírt határidőket
kell teljesíteni, és jelen pillanatban úgy gondolom, ezt kell megcsinálni, és nem kell
kiterjeszteni ezt a feladatot. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük szépen. (Jelzésre:) Kepli képviselő úr, utána még egyszer az
alelnök úr.

KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni az
előterjesztőnek, Pálffy képviselő úrnak, hogy a kezdeményezések között az általam vezetett
vörösiszap-katasztrófát vizsgáló bizottságot is megemlítette. Pont ennek kapcsán szerettem
volna két mondatot szólni ehhez a témához, illetve elöljáróban arról biztosíthatom az
előterjesztőket a Jobbik-frakció nevében, hogy támogatni fogjuk a kezdeményezést - vannak
persze kétségeink, én például nem vagyok benne biztos, hogy a kormány a legmegfelelőbb
szerv arra, hogy ezeket a kötelezettségvállalásokat felülvizsgálja.

Itt nem kis dolgokról van szó. Ha belegondolunk, például az ominózus esetben a
MAL Zrt.-nél az Ajkai Timföldgyár és a vörösiszap-tározók úgy kerülhettek néhány millió
forintért a privatizátorok birtokába, hogy ők ott több milliárdos, nagyrészt környezetvédelmi
kötelezettségvállalást tettek, ez egy nagyon-nagyon lényegi része ezeknek a privatizációs
szerződéseknek, és érthetetlen számunkra, hogy most, 2011-ben kell egy országgyűlési
határozati javaslatot készíteni arról, hogy ezeket utólag ellenőrizzük. Ezek szerint ezeknek a
kötelezettségvállalásoknak az ellenőrzése nem történt meg egészen mostanáig, holott ezek
adták a lényegi részét sok esetben ezeknek a privatizációs szerződéseknek. Ezek a
fenntartásaink.

Mindezek ellenére, vagy talán pont azért, hogy végre történjen valami érdemi
vizsgálat és előrelépés ebben az ügyben is, támogatni fogjuk a kezdeményezést.
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ELNÖK: Köszönöm. Alelnök úr!

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Csak nagyon röviden szeretnék mindenkit
megnyugtatni, hogy az én véleményem szerint nem véletlen, hogy a privatizációs
szerződésekkel indul ez az indítvány. A szerződéseknek más jogi következményei vannak, és
valószínűleg a jogi következmények érvényesítése érdekében ezeknek a szerződéseknek az
átvizsgálása olyan eredménnyel is járhat, amely ténylegesen bizonyos retorziókat, bizonyos
következményeket von maga után. Ha egy általános vizsgálatot indítunk el, az az általános
vizsgálat tehet megállapításokat és jó megállapításokat, azért mondtam, hogy el lehet indítani
egy ilyet, de ha a privatizációs szerződéseket vizsgálják, akkor a szerződésből következő
kötelezettségek megszegésének megvannak a maga konzekvens jogi következményei. Ezért
én a magam részéről úgy gondolom, helyes, ha támogatjuk ezt az indítványt, mert ezzel
teszünk egy lépést előre - még ha igaza van is jobbikos képviselőtársamnak, hogy nem biztos,
hogy egy teljes lépést, de egy határozott lépést azért mégiscsak igen. Köszönöm.

ELNÖK: (Jelzésre:) Bácskai képviselő úr!

DR. BÁCSKAI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm a szót. Én is üdvözölném ezt az
országgyűlési határozati javaslatot, hiszen Ferencváros is konkrétan érintett egy ilyen ügyben
- a Budapesti Vegyiművek hátrahagyott időzített bombájáról van szó -, és nagyon kívánatos,
hogy végre tisztázódjanak a vegyiművek kapcsán azok a kérdések, amelyek felmerülnek.
Hiszen a felszámoló most már hetedszer próbálja pályázaton értékesíteni a telket, az eredeti
2,5 milliárdról már 300 millióra csökkentette a kikiáltási árat, és egyáltalán nem tisztázódtak
azok a viszonyok, amelyek alapján ő ezt egyáltalán megteheti és meg akarja tenni. Tehát én is
csak üdvözölni tudom ezt a javaslatot, és támogatni is fogom. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük szépen. (Jelzésre:) Szili Katalin!

DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim!
Elnök Úr! Két megjegyzést szeretnék tenni. Az egyik, hogy én magam támogatom ezt az
előterjesztést, félreértés ne essék! (Közbeszólás: Világos!) Tehát nekem nem az a problémám
ezzel a határozati javaslattal kapcsolatosan, hogy mit nem tartalmaz, hanem egyszerűen csak
azt mondom, hogy gondoljuk át, hogy esetlegesen szükséges lenne - lehet, hogy nem ebben
kellene szerepelnie - más szempontokat is figyelembe venni. A kormányzó pártok hitet tettek
amellett egészen konkrétan is, ami a munkahelyek létesítése mellett a munkahelyek
megtartásának a szükségességét jelenti. Azt gondolom, ma a társadalomban ez legalább
akkora probléma, mint amekkora egyébként a környezetvédelmi feladatok ellátása, illetőleg a
környezetvédelmi katasztrófák megelőzése. Én pontosan azért azt a javaslatot tettem, ami
részemről egy kiegészítő javaslat volt - azzal együtt, hogy nem biztos, hogy ebben a
határozatban kell szerepelnie -, hogy ezzel együtt tegyünk lépéseket azért, ha önök nem,
akkor szerintem majd én meg fogom tenni, hogy ha már kézbe veszik a szerződéseket,
történjen meg a privatizációs szerződések más szempontú vizsgálata is, még egyszer
hangsúlyozom, ami a szerződések betartását jelenti. Hozzáteszem, én egyetértek azzal is, amit
az alelnök úr mondott. Nyilvánvaló, hogy ha a polgári jogi szerződések áttekintése
megtörténik, annak lesznek hatósági következményei, ezt a kettőt nyilván nem szabad
összekeverni. De én azt gondolom, hogy szükség lenne arra, hogy majdan más szempontú
vizsgálatot is kezdeményezzünk, és én ebben kérem az önök egyetértését, azzal együtt, hogy
ezt a határozati javaslatot én is támogatni fogom.

Nem fogom most azt kérni az elnök úrtól, hogy tegye fel szavazásra, hogy
kiegészítsük-e ezt az én javaslatommal, hanem szerintem arról majd folytassunk egy külön
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diskurzust, hogy esetlegesen hogyan fogjuk kezdeményezni azt, hogy ennek a kiegészítése
történjen meg más szempontok alapján is. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm Szili Katalin hozzászólását.
Röviden én is elmondhatom az előterjesztéssel kapcsolatban a Lehet Más a Politika-

frakció nevében, hogy nagyon fontosnak tartjuk, hogy a vörösiszap-katasztrófa tanulságait
minél szélesebb körben és minél nagyobb távlatban vonjuk le, éppen azért, hogy elejét tudjuk
venni hasonló katasztrófák más helyszíneken, más körülmények közötti bekövetkeztét. Én azt
gondolom, hogy ahogy Pálffy képviselő úr is elmondta, nagyon sok ezzel kapcsolatos
kezdeményezés elindult a parlamentben, amelyek részben kaptak támogatást, részben nem
kaptak támogatást, de látszik, hogy dolgozik az Országgyűlés azon, hogy a jogalkotás szintjén
is megfelelő válasz fogalmazódjon meg a vörösiszap-katasztrófára. Én úgy gondolom, hogy a
privatizációs szerződésekben foglalt környezetvédelmi kötelezettségek ellenőrzése, hogy azok
valóban végrehajtásra kerültek-e vagy sem, mindenképpen egy nagyon fontos eleme ennek a
munkának, tehát az LMP-frakció ezt a kezdeményezést és ezt a határozati javaslatot
mindenképpen támogatni fogja; még akkor is, hogyha bennem van egy kérdőjel, egy picike,
de kérdőjel, hogy ahogy Szili Katalin is említette, itt azért több mint másfél ezer privatizációs
szerződés felülvizsgálatáról van szó, és ez nemcsak azt jelenti, hogy a szerződésekben el kell
olvasni a környezetvédelmi kötelezettségvállalásokat, hanem meg kell nézni, hogy azok
végrehajtásra kerültek-e. Én egy esetben próbáltam ezt végrehajtani, az Ajkai Alumíniumipari
Társaság privatizációs szerződésében foglalt kötelezettségek végrehajtásának a
jegyzőkönyveit kértem be - az is egy elég nagy munka volt, évente leadott ellenőrzési
jegyzőkönyveket kikérni, átvizsgálni, áttanulmányozni, aztán még azt is megpróbálni
megnézni, hogy ezek csak papíron teljesülnek-e vagy a valóságban is. Tehát azért hogyha
mind az 1500-2000 privatizációs szerződést ilyen alapossággal akarjuk végignézni, akkor ez
egy óriási munka a kormány számára. Ezzel együtt azt gondolom, hogy ezt a munkát el kell
végezni, és reméljük, hogy a megfelelő erőforrások, szakembergárda ehhez biztosítva lesz.
Önmagában a határozati javaslat ezt nem biztosítja, tehát mindenképpen oda kell majd
figyelni arra, hogy az ehhez szükséges munkaerő, a pénzügyi források és hatáskörök oda
legyen téve a munka elvégzéséhez. A kezdeményezést azonban mindenképpen jónak és
támogatandónak tartom.

Akkor most visszaadnám a szót Pálffy képviselő úrnak, hogyha kíván reagálni,
reflektálni a vitában elhangzottakra.

Pálffy István (KDNP) reflexiói, válaszai

PÁLFFY ISTVÁN (KDNP): Köszönöm szépen, csak nagyon röviden. Hadd kezdjem
azzal, hogy mindannyiuk támogatásának örülök. Én is támogatni fogom azt az indítványt,
amelyet Szili Katalin, ha szándékai ilyenek, beterjeszt majd, ha ez egy külön, akár
országgyűlési határozati javaslat formájában megérkezik hozzánk, hogy a privatizációs
szerződések más momentumait is vizsgáljuk.

Aradszki képviselőtársam felvetésére talán annyit válaszolhatok, hogy értem, de
ugyebár a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságoknak az eltelt két évtizedben illett
volna vagy meg kellett vizsgálniuk, hogy elvégezték-e azokat, amik a törvények és az
előírások alapján kötelezték a cégeket a különböző dolgok betartására. Tehát ha kérhetem, és
hogyha nem olyan erővel jelentkezett a hozzászólásod, tisztelt képviselőtársam, hogy ezt
módosítás formájában vigyük most bele, akkor ezt most azért hagyjuk, mert nehezen volna
értelmezhető ebben a logikában, ahogy a határozat fogalmaz, ezeknek a betétele.

Kepli Lajos képviselőtársam csak annyit engedjen meg, hogy valóban felmerül az
emberben a kérdés, hogy vajon mindig a kormány a legjobb szerv a vizsgálódásra, ez a kérdés
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bennem is felmerült természetesen, de hál’ istennek nem volt jobb, amit kitaláljunk. Ezért van
ez ilyen formában a kormány általi felülvizsgálatnak címezve.

Amit Turi-Kovács Béla alelnök úr felvetett, az felmerült a Mezőgazdasági
bizottságban is. Azért örülök, hogy ez itt van az asztalon, mert ez azt jutatja, hogy a
gondolkodás egyirányú. Ott Z. Kárpát Dániel jobbikos képviselőtársunk hívta fel a figyelmet
arra, hogy a szerződéseknek ilyen szempontból következményeik vannak, és ezért jó, hogy ez
az ellenőrzés kiterjed erre. És akkor talán az sem fordul majd elő, hogy elkótyavetyélt
ferencvárosi ingatlanokat és focicsapatokat kell 1 euróért különböző technikákkal
visszaszerezni, ha egyáltalán vissza lehet azokat az értékeket szerezni.

Az elnök úr említette az 1500-as számot, elhangzott egy 1700-as szám is a
privatizációs szerződésekre összességében. Kevéssé fogja megnyugtatni önöket, mint ahogy
engem sem nyugtat meg, de azért az valami, hogy ezeknek a fele, körülbelül a fele nem
tartalmaz különösebb környezetvédelmi vagy természetvédelmi előírást. Nem tudom a pontos
számot, de azért ne ebből induljunk ki - de ez csak egy apró kiegészítés.

Mindenkinek a támogatását köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem Érdiné Szekeres Rozáliát, hogy a kormány részéről
kíván-e megjegyzést hozzáfűzni vagy válaszolni az elhangzottakra. (Érdiné Szekeres Rozália:
Köszönöm, nem.) Nem.

Határozathozatal

Akkor szavazásra bocsátom a H/1711. számú határozati javaslatot, Nagy Andor,
Papcsák Ferenc és Pálffy István képviselők önálló indítványát, amelynek az általános vitára
való alkalmasságáról kell a bizottságnak szavaznia. Kérem, hogy aki az indítványt általános
vitára alkalmasnak találja, az kézfelemeléssel jelezze ezt. (Szavazás.) Ellenszavazat van-e?
(Szavazás.) Tartózkodás van-e? (Szavazás.) Nincs. 16 igen szavazattal a bizottság
egyhangúlag általános vitára alkalmasnak találta az indítványt.

A bizottsági előadó kijelölése

A bizottság részéről előadót kell kijelölnünk a határozati javaslathoz. Tekintve, hogy
kormánypárti indítványról van szó, javaslom, hogy a kormányoldal részéről jelöljön ki a
bizottság előadót. Kérdezem, hogy van-e erre vonatkozóan javaslat, vagy ezt a későbbiekben
döntik el… (Dr. Turi-Kovács Béla a kormánypárti képviselőknek: Valamelyikőtök
jelentkezzen, jó?) …Vagy Nagy Andor alelnök úrral egyeztessünk a későbbiekben? (Dr.
Aradszki András jelentkezik.) Aradszki András. Jó, akkor Aradszki képviselő úr a bizottság
által kijelölt előadója az indítványnak, ha ez ellen nincsen kifogás. (Nincs ellenvélemény.)
Köszönöm.

Megköszönöm Pálffy képviselő úrnak, hogy eljött, és bemutatta a bizottság számára az
indítványt. További jó munkát kívánunk! (Pálffy István: Köszönöm. - Pálffy István távozik.)

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita

A veszélyes- és iparihulladék-depóniák felülvizsgálatáról és az Országos
Környezeti Kármentesítési Program kiterjesztéséről, valamint a kármegelőzésről szóló
H/2596. számú határozati javaslat

Áttérünk a 2. napirendi pontunkra. Tekintve, hogy a 2. napirendi pont a) alpontjának
az előterjesztője én magam vagyok, ezért ezen a ponton átadnám az elnöklést Turi-Kovács
Béla alelnök úrnak, és megkérem az alelnök urat, hogy a 2/a napirendi pont lezárásig vezesse
az ülést. Köszönöm szépen.
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(Az ülés vezetését dr. Turi-Kovács Béla, a bizottság alelnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Megkérdezem, ki van jelen a kormány részéről.
(Jelzésre:) Szíveskedjen a nevét és a titulusát bemondani, és középre ülni. Az előterjesztő
kiül, vagy innen kívánja kiegészíteni a javaslatot? (Jávor Benedek: Innen.) Jó, persze. Te
leszel az előterjesztő, ugye, egy személyben? (Jávor Benedek: Igen.) Igen. A jegyzőkönyvnek
be tetszettek mondani a nevet és a titulust a kormány részéről, ugye? (Józsáné Szalóki Rita:
Igen.) Igen. Akkor megadom a szót az előterjesztőnek, parancsoljon, elnök úr!

Jávor Benedek (LMP) szóbeli kiegészítése

JÁVOR BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen a szót, alelnök úr. Tulajdonképpen
nagyon szerencsés, hogy ez a két indítvány, az előbb megismert és támogatott indítvány,
illetve az általunk, általam és Szilágyi László képviselőtársam által benyújtott indítvány
együtt kerül a bizottság elé, hiszen ugyanaz a téma az apropója ezeknek az indítványoknak.

Ahogy azt már az előző napirendi pont vitájában is elmondtam, azt gondolom, hogy a
kolontári katasztrófa valóban újragondolásra készteti a döntéshozókat a tekintetben, hogy
hogyan lehetne megelőzni a hasonló balesetek bekövetkeztét a későbbiekben, és ennek az
egyik módja valóban a Pálffy képviselő úr által bemutatott indítvány, hogy nézzünk vissza a
múltba, hogy a privatizáció során milyen kötelezettségeket vállaltak a privatizátorok, illetve a
társaságokat megvásárló új tulajdonosok, és hogy azokat vajon betartották-e. Másfelől viszont
azt gondolom, érdemes egy kicsit körülnézni a jelenben is, illetve előretekinteni a jövőbe.
Magyarországon, tudjuk, nemcsak Kolontáron volt, van olyan létesítmény, amely a
környezetre, a közelben élőkre, az emberi egészségre potenciálisan veszélyes, illetve
kockázatokat hordoz, hanem több tucatnyi hasonló létesítmény van Magyarországon. Csak
vörösiszap-tározóból - a kolontári helyszín mellett - van Mosonmagyaróváron, Almásfüzitőn
egy különösen problémás, illetve Neszmélyen is van egy vörösiszap-tározó, de ezen
túlmenően az Északi-középhegység felhagyott bányáiban meddőhányók és más veszélyes
depóniák is tucatszám találhatók az országban, és nagy kérdés a kolontári katasztrófa után,
hogy vajon ezek a depóniák hordoznak-e olyan kockázatot, amely a kolontárihoz hasonló
balesethez vezethet.

Ahhoz, hogy meg tudjuk nyugtatni - nem elsősorban magunkat, hanem - az
állampolgárokat, az ezen depóniák közelében élőket, ahhoz arra van szükség, hogy egy széles
körű felülvizsgálat alá vegyük ezeket a veszélyes depóniákat, megnézzük, pontosan milyen
mennyiségben és mi került ezeken a helyszíneken lerakásra, milyen technológiai eljárásokkal
biztosítjuk azt, hogy ezek ne jelentsenek veszélyt a környezetükre, a körülöttük élőkre, és
hogyha van egy ilyen katalógusunk a potenciális veszélyekről, akkor tegyünk meg mindent
annak érdekében, hogy ezeket a veszélyeket el tudjuk hárítani, és hogy ezeket a veszélyes
depóniákat a lehető leghamarabb fel tudjuk számolni. Van az Országos Környezeti
Kárelhárítási Program, amelynek a célja tulajdonképpen az lenne, hogy az ilyen jellegű
környezeti károk felszámolását koordinálja és végrehajtsa, ehhez a forrásokat is biztosítsa,
tehát azt gondolom, hogy ha feltártuk ezeket a veszélyes depóniákat, látjuk, hogy mik a
problémák, akkor egy menetrendet is készítsünk ezeknek a felszámolására, és e mellé tegyünk
forrásokat is, pénzügyi forrásokat. Ezek nélkül beszélhetünk a biztonság növeléséről vagy a
körülöttük élők egészségének a biztosításáról, de nem fogunk tudni érdemi lépéseket tenni.

Tulajdonképpen ez az a logika, amelyből kiindul ez a határozati javaslat: egyrészt arra
szólítja fel a kormányt, hogy készítse el ezt a katalógust a Magyarországon található ilyen
depóniákról, veszélyes anyagokat, potenciális kockázatokat hordozó depóniákról, vizsgálja
meg a felszámolásuk lehetőségeit, ezeket a kárelhárítási munkákat integrálja a Környezeti
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Kárelhárítási Programba, az ehhez szükséges forrásokat pedig az OKKP-ra a 2012-es
költségvetésben biztosítsa, hiszen ezek nélkül a források nélkül pusztán a papírnak nem
érdemes ilyen határozatokat hozni.

Talán többek előtt ismert, vagy többeknek feltűnt, hogy ez a határozati javaslat nem
először van a bizottság előtt. Először még tavaly ősszel terjesztettük be, és már akkor vitatta a
bizottság. A kormány képviseletében Illés Zoltán államtitkár úr akkor a határozati javaslat
szándékával maximálisan egyetértett, ugyanakkor azt mondta, hogy az abban akkor foglalt
határidők véleménye szerint nem tarthatók. Ezt követően egy egyeztetést folytattunk a
Vidékfejlesztési Minisztérium munkatársaival, Rácz András helyettes államtitkár úrral, és
ezeknek az egyeztetéseknek a nyomán új határidők, illetve helyenként egy-egy pontosítás,
szövegpontosítás került a szövegbe. Most a bizottság előtt ez az új és a Vidékfejlesztési
Minisztériummal leegyeztetett szövegtervezet van. Én ehhez kérem a bizottság tagjainak a
támogatását, hogy a privatizációs szerződések környezetvédelmi kötelezettségeinek
felülvizsgálata mellett egy olyan munka is el tudjon indulni, amely a létező, potenciálisan
kockázatos depóniák kárfelszámolását, kárelhárítását célozza. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr.
Mielőtt a vitát megnyitnám, a kormány képviselőjét kérdezem a kormány

álláspontjáról. Megadom a szót, tessék!

Józsáné Szalóki Rita (Vidékfejlesztési Minisztérium) véleménynyilvánítása

JÓZSÁNÉ SZALÓKI RITA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Bemutatkozom: Józsáné Szalóki Rita, a Vidékfejlesztési
Minisztérium hulladékgazdálkodási főosztály főosztályvezető-helyettese vagyok. Dr. Rácz
András helyettes államtitkár úr megbízásából veszek részt ezen a mai ülésen.

Átolvastuk az országgyűlési határozati javaslatot, az előzményeket is áttekintettük.
Pusztán a szakmai álláspontunkról tudjuk most tájékoztatni a tisztelt bizottságot. Elhangzott,
hogy a határozati javaslat szövegét egyeztették a Vidékfejlesztési Minisztériummal. Ezt
ismételten átolvastuk, és további pontosítási javaslatokat fogalmaztunk meg. Egy alapvető

kérdés merül fel: a határozati javaslat szövegéből nem derül ki egyértelműen, hogy ezek a
veszélyes- és iparihulladék-depóniák illegális lerakások vagy pedig engedéllyel rendelkező

lerakásokról szólnak. Ez nem mindegy, pontosan a határidő korrekt megállapítása
szempontjából, illetve a felmerülő költségek finanszírozása szempontjából. Mindenképpen
javasolnánk tehát ezt pontosítani az 1. pontban.

A többi pontban is találtunk pontatlanságokat, amelyeket azért javaslunk figyelembe
venni, mert a későbbi értelmezést ez egységesebbé teszi.

ELNÖK: Megkérdezem: a jelen formájában van kormánytámogatás vagy nincs
kormánytámogatás.

JÓZSÁNÉ SZALÓKI RITA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Elvi támogatás van…

ELNÖK: Az elvi támogatás mondjuk…

JÓZSÁNÉ SZALÓKI RITA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Pontatlanságok vannak
benne…

ELNÖK: Akkor azt kell mondanom, hogy ebben a formájában nem támogatják a
határozati javaslatot, csak átdolgozott formában.
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JÓZSÁNÉ SZALÓKI RITA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen.

ELNÖK: Jól értettem?

JÓZSÁNÉ SZALÓKI RITA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen.

ELNÖK: Jó.
Megadom a szót az előterjesztőnek.

Jávor Benedek (LMP) reflexiója

JÁVOR BENEDEK (LMP): Köszönöm a szót, alelnök úr. Nekem egy áthidaló jellegű
javaslatom van. Tekintve, hogy a helyettes államtitkár úrral azért mi egyeztettünk erről a
szövegről, én azt gondolom, hogy ez nem áll homlokegyenest ellentétben a kormányzati
állásponttal. Elképzelhető-e - és ezt tulajdonképpen a bizottságtól is kérdezem -, hogy most
ennek a határozati javaslatnak a tárgysorozatba-vételéről, illetve az általános vitára
alkalmasságáról dönt a bizottság, és egy bizottsági módosító indítvány keretében be tudjuk
hozzá nyújtani azokat a pontosításokat, változtatásokat, amelyeket esetleg még a
továbbiakban igényel a minisztérium ilyen formában? Én tényleg azt gondolom, hogy ez azért
alapvetően, többé-kevésbé bírja a minisztérium egyetértését, és ilyen formában figyelembe
lehet venni a minisztérium további igényeit, ugyanakkor jó lenne, ha ezzel a határozati
javaslattal, miután más másodszorra hozzuk vissza a bizottság elé, előre tudnánk lépni, és
lassan az elfogadás irányába haladnánk vele. Ahogy én a kormány képviselőjének a szavaiból
kivettem, itt inkább technikai jellegű pontosításokról van szó, és nem a határozati javaslat
lényegét érintő változtatásokról.

JÓZSÁNÉ SZALÓKI RITA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen, ezek technikai
módosítások, viszont ezek azért a határidőt érinthetik.

Hozzászólások

ELNÖK: Így van.
Ha megengedi, elnök úr, én is tennék egy javaslatot, anélkül, hogy a vitában részt

vennék. Szeretném elmondani a frakciónk nevében - minthogy volt egy korábbi előzetes
egyeztetés -, hogy ezt ebben a formában nem tudjuk támogatni, de ha visszavonja az elnök úr,
és egy, a kormánnyal egyeztetett formában terjeszti elő, akkor egy új helyzet van.

Akkor megnyitom a vitát. Az elnök úr tehát fenntartja az indítványát. Azért tettem ezt
az indítványt, mert ha visszavonja, akkor nincs vita, mert nincs miről. Az elnök urat kérdezem
tehát.

JÁVOR BENEDEK (LMP): A helyzet az, hogy ezt az indítványt - pontosan ilyen
okokból kifolyólag - egyszer már visszavontam; akkor az volt, hogy készítsünk egy közösen
elfogadható indítványt. Ezt az egyeztetést megtettük. Nem tudom, mi a garancia arra, hogy ha
most… Természetesen ha nem támogatja a kormányoldal, úgyis bukik a határozati javaslat,
de itt egy egyeztetési körön már átestünk, ez a szövegtervezet volt a minisztériumban, a
szóbeli egyeztetés után elküldtük írásban is, és nem kaptunk rá módosítási javaslatot.

Én most nem szeretném még egyszer visszavonni ezt az indítványt. Kérem, hogy erről
szavazzunk. Hogyha nincs hozzá kormánytámogatás, akkor természetesen új helyzet áll elő,
és akkor átgondolhatjuk, hogy tudunk-e egy harmadik megoldást ebben az ügyben.
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ELNÖK: Akkor megnyitom a vitát. (Kepli Lajos jelzésére:) Parancsoljon, képviselő
úr!

KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Én azért elmondanám az álláspontomat,
illetve a frakciónk, a Jobbik-frakció álláspontját. Mindenképpen szükségesnek, sőt
majdhogynem azt mondhatom, nélkülözhetetlennek tartjuk, hogy létrejöjjön egy ilyen
kataszter, amelyről itt, ebben az előterjesztésben szó van, és bár mi is látunk benne szakmai
szempontból pontatlanságokat, és ezt a 2011. szeptember 1-jei határidőt a feladatok
nagyságrendjére tekintettel szinte betarthatatlannak ítéljük meg, ennek ellenére olyan
hiányosságot mi nem látunk benne, amit módosítókkal ne lehetne orvosolni. Így mi
támogatjuk az általános vitára bocsátását.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További észrevétel van-e? (Dr. Aradszki László
jelzésére:) Igen, parancsolj, képviselő úr!

DR. ARADSZKI LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Azért pontosítsuk!
Valóban, ha nem is ilyen tartalommal, hanem sokkal szélesebb és részletesebb tartalommal
egy hasonló előterjesztés már valóban volt a bizottság előtt, és ha az emlékezetem nem csal,
akkor elhangzott az is, ami a kormány részéről is felmerült, felvetődött, hogy nem tudtuk,
miről is van ebben szó, mi a célzott tárgya ennek az előterjesztésnek. Akkor azt mondtam
emlékeim szerint, hogy ha azt nézzük, hogy ha nyilvántartott, bejelentett depóniákról van szó,
akkor a kormánynak rettentő könnyű dolga van, mert ezek nyilvántartottak, bejelentettek,
tehát fel lehet sorolni, pillanatok alatt össze lehet szedni, hogy hol vannak ezek a depóniák
elhelyezve. De ha azt is meg akarjuk nézni, amiről nem tud a hatóság, akkor az meg
teljesíthetetlen feladat 2011. szeptember 1-jéig, mert ha eddig nem sikerült ezeket feltárni,
meg sokszor a véletlenszerűségre vagyunk hagyatkozva, akkor megint nem lehet
előterjeszteni és elfogadni ezt. Erről, még egyszer mondom, a legutóbbi anyag tárgyalásakor
folyt vita, és változatlanul ilyen tartalommal, ilyen bizonytalan tartalommal jött be ez az
előterjesztés.

Hozzá kell tennem azt is, hogy nem is értem, mi az, hogy veszélyes objektum, tehát a
pontosítást. Olyan értelemben veszélyes, hogy katasztrófahelyzetet okoz, vagy veszélyes
hulladékot, veszélyes anyagot tárolnak ott szabályozott, rendezett körülmények között, ami
egyébként folyamatosan ellenőrzött hatóságok által? Vagy azt kívánjuk, hogy ha vannak ilyen
veszélyes anyagokat tároló létesítmények, annak a megfelelő tárolását vizsgálja felül a
kormány? Mi a kérdés ebben? Mert azt sem lehet 2011. szeptember 1-jéig teljesíteni.

Hozzá kell tennem azt is, hogy azt mondja: felszámolásának lehetséges módját.
Sokszor ténylegesen… Mit értünk felszámolás alatt? Rekultiválást? Az ártalmatlanítását az ott
lévő veszélyes hulladéknak, vagy a folyamatos kezelését? Az az igazság, szakmailag nem
látom, hogy mi az előterjesztés célja.

És már csak egy apróság a 4. pont c) bekezdése kapcsán: a bányatörvény vonatkozó
szakasza nem jogalkotási feladat. Ezt is javaslom tehát felülvizsgálni.

A múltkor elég alaposan végigbeszéltük ezt, alapvető kérdéseket szerintem akkor
sikerült tisztázni. Most megint nem látom, hogy ezt sikerült volna az előterjesztőnek
összeszednie. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés? (Schmidt Csaba jelzésére:) Igen,
tessék!



- 16 -

SCHMIDT CSABA (Fidesz): Köszönöm. Alapvetően egyetértek azzal, hogy szükség
van erre, és azt gondolom, hogy a részletkérdések tisztázása elengedhetetlen, ahogy Aradszki
képviselőtársam is mondta. Én még egy dologra térnék ki a határozati javaslattal
kapcsolatban: hogy nem teljesen egyértelmű a határozati javaslatból, hogy csak az állami
felelősségi körbe vagy a magánvállalkozók felelősségi körébe tartozókra is kell-e intézkedési
tervet készíteni. Mert ez a határozati javaslat kifejezetten csak az állami felelősségi körre
vonatkozóan tesz javaslatot, pedig tudjuk, például a kolontári esetben sem feltétlenül az
állami feladatok elmaradása okozta a problémát, hanem ott egy magánvállalkozásnak lett
volna feladata valamit teljesíteni, és ez nem csak privatizációs szerződésből származhat,
hiszen 20 év alatt saját vállalkozások is elkezdhettek tevékenységet. Én tehát azt gondolom,
hogy ebből a szempontból nemcsak az állami felelősségre kell kitérni, hanem arra is, amikor
magánvállalkozóknak van felelősségük, hiszen a szennyező fizet elve alapján nem minden
kárelhárítás az állam felelőssége kell hogy legyen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, észrevétel? (Dr. Szili Katalin
jelzésére:) Parancsoljon, képviselő asszony!

Dr. Szili Katalin (független) ügyrendi javaslata

DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Én magam szintén egyetértek
ennek a határozati javaslatnak a céljával, és azt hiszem, hogy az asztal körül nincs is olyan,
aki azzal ne értene egyet. Háromirányú javaslata van képviselőtársaimnak ebben a határozati
javaslatban: az egyik egyfajta monitoring, a másik a finanszírozás kérdése, a harmadik pedig a
jogalkotásra vonatkozik, bár megjegyzem, amikor Illés államtitkár úr a kolontári ügy kapcsán
itt volt, akkor pontosan ugyanerről tárgyaltunk, hogy ezeket a lépéseket a kormány meg fogja
tenni. Ettől függetlenül én magam is abban kétkedem, hogy szeptemberig önmagában a
monitoring is végrehajtható-e, illetőleg a hatóság ezt végig tudja-e vinni. Ebben azt
javasolnám, lévén, hogy mi mindannyian egyetértünk a céljával, hogy esetlegesen a képviselő

úr vagy az előterjesztők annyit tegyenek meg, hogy egy hetet szánjanak azért még rá, nem
visszavonva, de újra idehozva a bizottság elé, hogy ezt a célt tényleg közösen meg tudjuk
valósítani, amivel szerintem a kormányzatnak sincs gondja. Ez egy köztes megoldás, nem
visszavonás és nem elutasítás, hanem önmagában az, hogy esetleg egy hét múlva újra nézzünk
erre rá, amikor a képviselő úr ezzel kapcsolatosan a szükséges kiegészítéseket megteszi.
Köszönöm.

ELNÖK: Megadom a szót az előterjesztőnek, mivel több kérdés, észrevétel nincs…
(Kepli Lajos jelzésére:) De, igen, van még egy, parancsolj!

KEPLI LAJOS (Jobbik): Ismét én. Nagyon nem mindegy, hogy mit vizsgálunk, hogy
mire terjesztjük ki a határozatban foglaltakat, ugyanis itt hulladéklerakókról, veszélyes- és
iparihulladék-lerakókról van szó, de ez például a kolontári vörösiszap-tározóknál sem volt
egyértelmű, mert bár nem veszélyeshulladék-lerakónak volt besorolva, de közben mintegy
technológiai létesítményt is használták, mert a lúgot visszajáratták róla a termelésbe, s a többi.
Egyrészt emiatt sem mindegy, hogy hogyan fogalmazzuk meg, tehát pontosítani szükséges.
Másrész pedig volt egy 20/2006-os környezetvédelmi miniszteri rendelet, amely azt mondta,
hogy a nem megfelelő műszaki védelemmel rendelkező hulladéklerakókat 2009. július 16-áig
be kell zárni. Tehát ilyen szempontból elvileg ezek már nem is működhetnének. Ez megint
egy érdekes kérdést vet fel, hogy akkor mit vizsgálunk.
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ELNÖK: Elnézést kérek, van egy apró mulasztásom. Ügyrendi indítványnak tekintsem
a képviselő asszony előterjesztését? Mert akkor arról frakciónként egy hozzászólást követően
dönteni kell. Ha jól értettem ugyanis, az ügyrendi indítvány az volt, hogy most ne döntsön a
bizottság, hanem egy héttel halassza el a kérdést, ez viszont egy ügyrendi kérdés, amiben
tehát dönteni kell. Megkérdeztem, hogy az-e.

DR. SZILI KATALIN (független): Tekintsük akkor annak!

ELNÖK: Igen, akkor ez ügyrendi kérdés. Frakciónként egy hozzászólás lehet.
Megkérdezem a frakciókat, kíván-e valaki hozzászólni. (Jávor Benedek jelzésére:) Az
előterjesztő kíván hozzászólni - de az ügyrendihez még.

JÁVOR BENEDEK (LMP): Az ügyrendihez.

ELNÖK: Igen, tessék parancsolni!

JÁVOR BENEDEK (LMP): Ezúttal nem előterjesztőként, hanem az LMP-frakció
képviseletében. Tekintve, hogy nagyon fontosnak tartanám, hogy ez a munka elvégzésre
kerüljön - és most nem kívánok belemenni abba, hogy különböző szakmai indokokra
hivatkozva milyen határozati javaslatokban milyen pontatlanságok vannak -, azt gondolom,
hogy Szili képviselő asszony áthidaló javaslata alkalmas arra, hogy ne toljuk el nagyon
hosszan. Mert hogyha én ezt az indítványt most visszavonom, és újra beterjesztjük, az
végigmegy az egész tárgysorozatba-vételen, miegyében, akkor azzal megint csak eltoljuk
magunk elől a feladatot. Én ezt olyan áthidaló megoldásnak tekintem, amely számomra
elfogadható. Tehát akkor szerintem ez működik, hogy most ne hozzon semmilyen döntést
erről a javaslatról a bizottság, és a következő bizottsági ülésig egyeztetünk a minisztériummal,
és reméljük, hogy elő tudunk állítani egy tényleg véglegesen támogathatónak tartott
szövegváltozatot.

Határozathozatal az ügyrendi javaslatról

ELNÖK: Amennyiben a frakciók részéről nincs több észrevétel, hozzászólás (Senki
nem jelentkezik.), akkor szavazunk. Kérdezem, ki az, aki az ügyrendi javaslatnak eleget kíván
tenni, azaz támogatja, hogy egy héttel elhalasszuk a döntést. Aki ezt támogatja, most
szíveskedjék a kezét felemelni. (Szavazás.) Megkérdezem, ki az, aki nem. (Szavazás.) Ki az,
aki tartózkodott? (Szavazás.) Ilyen nincs. Egyhangú szavazással elfogadtuk az ügyrendi
indítványt.

Az elnök úrnak nagy örömmel visszaadom az elnöklést.

(Az ülés vezetését Jávor Benedek, a bizottság elnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr.

A fenntarthatóság szempontjának a kereskedelmi központok működésében
történő érvényre juttatásához szükséges törvénymódosításokról szóló T/2601. számú
törvényjavaslat

Akkor továbbmegyünk a 2. napirendi pont b) pontjára: a T/2601. számú
törvényjavaslat a fenntarthatóság szempontjának a kereskedelmi központok működésében
történő érvényre juttatásához szükséges törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat, Szabó
Rebeka, Schiffer András, Vágó Gábor, Scheiring Gábor és Ertsey Katalin LMP-s képviselők
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önálló indítványa. Az előterjesztőket Szabó Rebeka képviselő asszony képviseli. Kérem a
képviselő asszonyt, foglaljon helyet, és tájékoztassa a bizottságot a törvényjavaslatról.

Szabó Rebeka (LMP) szóbeli kiegészítése

SZABÓ REBEKA (LMP): Jó napot kívánok! Köszöntök mindenkit! Köszönöm a szót,
elnök úr. Egy olyan törvényjavaslatról szeretnék most beszélni önöknek, amelyet mi
plázastopnak neveztünk el, és ez alapvetően arra vonatkozna, hogy a jelenleg
Magyarországon, azt gondolom, meglehetősen kaotikus és egyúttal káros pláza-, illetve
hipermarkethelyzetet némiképpen orvosolja. A javaslatnak az a lényege, hogy mi szeretnénk,
hogyha egy féléves, tehát pusztán - ismétlem - egy féléves, hathónapnyi építési moratóriumot
hirdetne az Országgyűlés a magyarországi hipermarketekre, illetve kereskedelmi
központokra, plázákra és ilyen nagyobb kereskedelmi üzletekre, és amíg ez az építési
moratórium tartana, ezt a hat hónapot arra kellene kihasználni, hogy egy pontos és átfogó,
komplex szabályozást alkossunk a továbbiakra ezeknek az építésére.

Azért javasoljuk ezt, mert azt láthatjuk az egész országban, hogy az elmúlt 20 évben
ezek a kereskedelmi központok kifejezetten átgondolatlanul épültek meg, nem voltak
tekintettel az adott település sajátosságaira, és semmiféle közösségi kontroll nem valósult meg
ezeknek az építése fölött. Ennek a káros következményeit láthatjuk országszerte, például
nagyon sok helyen kiürültek a városközpontok, bezárt, betört kirakatú üzletek vannak vidéki
nagyvárosaink egykor virágzó főutcáin, gyakorlatilag számos kiskereskedelmi egység,
magyar családi vállalkozók által üzemeltetett kisbolt ment tönkre, ezáltal munkahelyeket
veszítettünk. Továbbá ezek a nagy hipermarketek, illetve plázák rossz hatással vannak az ezen
vidéki települések környékén lévő helyi mezőgazdasági termelésre, hiszen az ő árujukat sem
veszi meg most már senki, mert ezek a hipermarketek általában nem veszik meg a helyben, a
környéken megtermelt élelmiszereket. A helyi piacokat, amelyek esetleg kialakultak, ezeknek
a fennmaradását is veszélyeztetik, sokszor ezek a piacok is bezárnak, mert nem bírják az
árversenyt ezekkel a hipermarketekkel. Olyan adatok is vannak, hogy évente egy-kétezer
ilyen kisbolt is tönkre mehet ezeknek a hipermarketeknek, illetve plázáknak a hatása miatt, és
ezek mind-mind egy-egy családi vállalkozást jelentenek; arról nem beszélve, hogy
élelmiszerbiztonsági következményei is vannak ennek, hiszen ezeken a településeken az
emberek nagyon gyakran nem tudnak jó minőségű élelmiszerhez jutni, lévén adott esetben a
piacok bezárnak, és olyan, gyenge minőségű, gyakran nem is jól ellenőrzött importárut tudnak
csak megvenni, ami meglehetősen silány minőségű, aminek akár egészségügyi, illetve
élelmiszerbiztonsági következményei is vannak.

Ezért mi azt javasoljuk, hogy alkosson a Magyar Országgyűlés egy új szabályozást
ezeknek az építésére, és erre vonatkozólag teszünk is néhány javaslatot, hogy mik azok a
dolgok, amelyeket mi fontosnak tartanánk ebben a szabályozásban. De, ismétlem, ez a
mostani törvényjavaslat csak az építési moratóriumra vonatkozik, ugyanis azt gondolom,
hogy bár nekünk vannak konkrét javaslataink - amelyeket mindjárt ismertetek röviden - arra,
hogy hogyan kellene szabályozni ezeknek az építését, nagyon fontos lenne, hogy egyfajta
részvételi módszerrel valósuljon meg ennek a megtervezése. Tehát mi szeretnénk bevonni
számos települést, az ebben az egész folyamatban érintetteket, szeretnénk megkérdezni a
véleményüket, konzultálni velük - ezt egyébként területi szervezeteinken keresztül már el is
kezdtük a különböző vidéki nagyvárosokban, megkérdezzük a lakosság véleményét arról,
hogy nekik mi lenne a véleményük, és mi a problémájuk esetleg ezekkel a kereskedelmi
központokkal, illetve mit tartanának jónak. Tehát nagyon fontosnak tartanánk, hogyha
egyfajta közösségi vélemény becsatornázása és közösségi kontroll valósulhatna meg.

Röviden: én azt gondolom, illetve mi azt gondoljuk, hogy egy ilyen szabályozásnak
tartalmaznia kellene például az ilyen kereskedelmi központok létesítését megelőzően
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elkészítendő hatásvizsgálatok szempontjait és ennek az eljárási rendjét. Gondolok itt arra,
hogy mindenképpen olyan hatásvizsgálatra volna szükség, amely kitér legalább a létesítés
környezeti, közlekedési, kereskedelmi, táj- és településképi, illetve földhasználati
következményeire, és ez a hatásvizsgálat tulajdonképpen egy háttérdokumentumául szolgálna
annak a kerekasztalnak, amely hivatott lenne dönteni ezeknek a kereskedelmi központoknak a
megépítéséről. Mi tehát azt szeretnénk, hogyha nem kizárólag egy adott települési
önkormányzat dönthetné el azt, hogy építenek-e egy újabb hatalmas hipermarketet vagy
plázát, hanem létesülnek egy ilyen kerekasztal, amelynek tagja kell hogy legyen az adott
beruházó, aki építkezni szeretne, az illetékes települési önkormányzat, de a szomszéd
települések, tehát a hatásterületi önkormányzatok is, ugyanis ez nagyon fontos. Mindannyian
tudjuk, hogy ha egy kis vidéki település területének a szélére megépítenek egy hatalmas
hipermarketet, az a környező településekre is ugyanúgy hatással lesz, tehát nagyon fontos
lenne a hatásterületi önkormányzatok képviselőit is bevonni a döntésbe. Nyilvánvalóan az
adott kereskedelmi és iparkamara képviselőjét, a helyi bolttulajdonosok képviselőit, a helyi
civil szervezetek, a helyi lakosság képviselőit, illetve természetesen az illetékes állami
főépítészt is be kellene ebben vonni. Tehát szeretnénk, hogyha egy ilyen közösségi döntés
valósulna meg ezeknek a kereskedelmi központoknak a megépítése felett.

Nagyon fontosnak tartanánk a megszületendő szabályozásban azt is, hogy a már
meglévő piacoktól és kereskedelmi központoktól való kötelező távolság is elő legyen írva,
hiszen tudjuk azt, hogy ezekre nagyon erős hatást gyakorolnak a kereskedelmi központok, és
nagyon fontos lenne, hogy ezek ne menjenek tönkre egy-egy újabb ilyen kereskedelmi
központ megépítése miatt.

Nagyon fontos lenne a kereskedelmi központok beszerzési gyakorlatát, illetve
működését is szabályozni. Ezt akár egy külön törvényjavaslat-csomagban is meg lehetne
tenni, mert ez egy rendkívül nagy probléma, illetve ezeknek a hulladékkezelésére
vonatkozóan is szigorúbb előírásokat szeretnénk megfogalmazni.

Ezen kívül nagyon fontos lenne az is, hogy egy bizonyos méret fölötti kereskedelmi
központ kerüljön bele a megyei területrendezési tervbe is, tehát ne pusztán az adott település
területrendezési tervében dőljön el, hanem egyfajta nagyobb, regionális szinten, tudatosan
történjen ezeknek a tervezése.

Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egy ilyen és még akár számos más tételt tartalmazó,
jó szabályozás megszülethessen, nagyon fontos lenne most egy építési moratóriumot hirdetni,
hogy ne fordulhasson az elő, hogy most gyorsan beadják a kérelmeket az engedélyezésre,
hogyha megneszelik ezek a kereskedelmi központok vagy hipermarketek, hogy akármilyen
szabályozás készül rájuk, és ne tapasztaljunk az elkövetkezendő néhány hónapban egy ilyen
hatalmas hipermarketépítési boomot tulajdonképpen. Ezért kellene egy moratóriumot hirdetni,
egy féléves moratóriumot, és ez alatt az idő alatt lehetősége lenne az Országgyűlésnek arra,
hogy az érintettek megkérdezésével egy nagyon jó és komplex szabályozási javaslatot
dolgozzon ki.

Tulajdonképpen ez a Lehet Más a Politika törvényjavaslatának a lényege, és örömmel
várom a kérdéseket.

ELNÖK: Köszönöm a képviselő asszonynak a tájékoztatást. Kérem dr. Huri Zsolt jogi
szakreferens urat az agrárpiaci főosztály, a VM részéről, illetve dr. Horváth Endrét az NGM-
ből, hogy a kormány álláspontját a javaslattal kapcsolatban legyenek szívesek ismertetni. Huri
úr nincs itt? (Dr. Huri Zsolt: Itt vagyok, de csak megfigyelőként.) Akkor itt egy adminisztratív
hiba van, Huri úr megfigyelőként van csak jelen, és Horváth úr ismerteti a
kormányálláspontot. Öné a szó.
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Dr. Horváth Endre (Nemzetgazdasági Minisztérium) véleménynyilvánítása

DR. HORVÁTH ENDRE (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Horváth Endre, a Nemzetgazdasági Minisztérium
turizmusért és kereskedelemért felelős helyettes államtitkára vagyok. Az LMP több
képviselője által benyújtott T/2601. számú önálló képviselői indítvánnyal kapcsolatban
ismertetem a kormány képviseletében az álláspontunkat.

A fenntarthatóság szempontjának érvényesítése a kormány számára is fontos minden
területen, így a kereskedelem területén is, tehát a bevásárlóközpontok működtetése, működése
kapcsán is, de ez a fenntarthatósági cél nem azzal érhető el, hogy megtiltjuk ilyen jellegű
létesítmények építéshatósági engedélyének kiadását vagy az ilyenek bővítését, mint azt a
javaslat tartalmazza. A kereskedelmi létesítmények építésének vagy bővítésének teljes tiltása
ellentétes lehet az érintett települések érdekeivel is, mivel minden település törekszik arra,
hogy az ott élők megfelelő kereskedelmi ellátásban részesüljenek. Ellentétes lehet ez továbbá
gazdasági érdekeinkkel is, hiszen a létesítmények munkahelyeket is teremtenek, és
hozzájárulnak az adóbevételekhez is. A létesítményekre egyébként vonatkozik az épített
környezet védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, és ez mind a településrendezési,
mind a településszerkezeti tervek elkészítése előtt, elsősorban a fenntartható fejlődés
szempontjait előtérbe helyezve számos egyéb szempont: a népesség igényei, a gazdasági
érdekek, a termőfölddel való takarékosság szempontja és egyebek figyelembevételével kerül
alkalmazásra.

Úgy véljük, hogy az épített környezet védelméről szóló törvény helyes alkalmazása
mellett nem fordulhat elő, hogy egy adott kereskedelmi létesítmény úgy kap ma építési
engedélyt, hogy az nem felel meg a fenntarthatóság szempontjainak. Az Európai Unió belső
szabályozásáról szóló 2006/123/EK irányelv is ezt támasztja alá, és hozzátartozik a jelenlegi
helyzethez, hogy ennek szelleme szerint az engedélyezési eljárások szűkítése szükséges
ahhoz, hogy a szolgáltatások és a letelepedés szabadságának mind teljesebb érvényesülése
megvalósuljon. A fenntarthatóság azonban még itt is prioritást kap, ezért a környezet
védelmét, a városi környezet védelmét, valamint a város- és vidéktervezést az irányelv a
közérdeken alapuló kényszerítő indokok közé sorolja, és ezekben az esetekben teszi lehetővé
az engedélyezési eljárások lefolytatását. Az engedélyezési eljárások nem lehetnek
diszkriminatívak, és annak során persze be kell tartani a szükségesség és arányosság elvét.

A kereskedelmi létesítmények építési engedélyezése során tehát elsősorban az épített
környezet védelméről szóló törvény alapján érvényesíteni lehet a fenntarthatóság elvét, ezek
miatt nem indokolt a teljes tiltás bevezetése. Ezért a T/2601. számú önálló képviselői
indítványt, törvényjavaslatot nem támogatjuk.

Néhány mondat a benyújtott javaslatról. Egy ellentmondás található ebben. Átmeneti
időre betiltaná a kereskedelmi létesítmények engedélyezését, miközben hatástanulmányra
vonatkozó szempontokat alakítana ki, amely szempontok gyakorlatilag a településrendezési és
településszerkezeti tervekben is meg kell hogy jelenjenek. A készülő kamarai törvényben -
tehát a készülő kamarai törvényben! - várhatóan szerepelni fog a kereskedelmi
létesítményekre vonatkozó előzetes hatástanulmány készítésének kötelezettsége, ennek
szempontjait a kamarák alakítanák ki, figyelembe véve természetesen a fenntarthatóság elvét.
Köszönöm a figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm a helyettes államtitkár úrnak a tájékoztatást.

Hozzászólások, kérdések

Bödecs képviselő úr kíván hozzászólni, aztán majd én. Nem tudom, hogy rajtunk kívül
van-e még más hozzászóló. (Jelzésre:) Akkor, képviselő úr, öné a szó.
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BÖDECS BARNA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Megértve a kormány
szempontjait is a Jobbik-frakció részéről támogatásunkról szeretnénk biztosítani az LMP
kezdeményezését, bár kétségtelen tény, hogy mára már egy olyan helyzet alakult ki az
országban, hogy alapvetően nagy területen le van fedve ez, és az új építések elsősorban már
nem a kiskereskedők ellen, hanem a nagykereskedelmi láncok egymás elleni harcára
irányulnak. Ezzel együtt újabb területfelhasználásokat jelentenek, és ilyen szempontból
egyértelműen nemzeti érdekeink ellen vannak.

Arra hívnám fel a kezdeményezők figyelmét, hogy az 1. §-ban megfogalmazott
kategória adott esetben kijátszható lehet a kezdeményezők által, tehát nagyon fontos, hogy az
esetleges tárgyalásánál olyan jellegű módosítókkal éljünk, amelyek ezt a fogalmat még ennél
is szabatosabban fogalmazzák meg, annak érdekében, hogy esetleg több név alatt futó
beruházók több telket vagy több településen elhelyezkedő telkeket felhasználva ne tudják ezt
kijátszani. Továbbá megfogalmazódott bennünk az a gondolat, hogy az önök által egyébként
nagyon alaposan felvetett, a jövőbeni engedélyezéssel összefüggő, a fenntarthatóság
szempontjait és egyéb gazdasági és életminőség-szempontokat figyelembe vevő szabályozási
elvek kidolgozása az önök által ajánlott féléves moratórium alatt elég nehezen kidolgozható
olyan formában, hogy az még az Országgyűlésen is keresztülmenjen, és számos létező

jogszabályt is érint. Ilyen értelemben amennyiben tárgyalásra kerül, mindenképpen
javasolnánk azt, hogy ez a moratórium ennél hosszabb időtartamra, tehát ne 6 hónapra, hanem
akár mondjuk egy esztendőre szóljon.

A magunk részéről támogatjuk az indítványt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Szili Katalin!

DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Én csak kérdezni szeretnék az
előterjesztőktől. A fenntarthatóság szempontjait óhajtották ebben a javaslatban
megfogalmazni, annak nyilván vannak gazdasági, társadalmi, szociális és ökológiai vetületei.
Ebből én csak azzal találkozom, ami nyilván az ökológiai részt érinti, tehát ami a
láblenyomatunknak a csökkentését vagy bővülésének a megakadályozását jelenti, illetőleg
azokat a szempontokat látom, amelyek a kisvállalkozások helyzetbe hozását is jelentik.
Viszont kérdezem, hogy nem gondolkodtak-e azon, hogy ennek a további lábait is
megteremtsék például abból a szempontból, ami ezekben az áruházláncokban a minőségi áruk
és a magyar áruk megjelenését vagy azok fokozott megjelenítését jelentik. Tehát nekem egy
picit hiányérzetem van a fenntarthatóság hármasában, hogy minden szempont egyáltalán
megvizsgálásra került-e. Egyébként én magam támogatom, csak jó lenne, hogyha ezekben
még további szempontokat is vizsgálnának. Úgyhogy kérdezem, hogy erre gondoltak-e
esetlegesen. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Röviden én is szeretnék a javaslattal kapcsolatban egy-két gondolatot felvetni.

Egyrészt a helyettes államtitkár úr szavaiból úgy derült ki, mint hogyha ez a javaslat a
bevásárlóközpontok, kereskedelmi központok tilalmáról szólna. Amennyire elolvastam ezt a
javaslatot, ez nem erről szól. Ez a javaslat nem kívánja betiltani a kereskedelmi központokat.
Felhívja a kormányt, hogy egy, a jelenleginél szigorúbb szabályozásra, engedélyezési
eljárásra van szükség a kereskedelmi központok engedélyezése során, mert nem vitatva, hogy
a jelenlegi szabályozásnak is célja a fenntarthatóság elveinek az érvényesítése, viszont arról
meg, azt gondolom, megint nem érdemes széles körű vitát nyitni, hogy ezt a célt nem sikerült
elérnie a jelenlegi szabályozásnak. A bevásárlóközpontok robbanásszerű terjedése teljes
mértékben visszaszorította a kis, helyi piacok, élelmiszerpiacok, kisboltok életképességét,
ezek eltűntek a városainkból, ezzel együtt munkahelyek szűntek meg, a helyi termelők helyi
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értékesítési lehetőségek szűntek meg. Azt gondolom tehát, hogy a szabályozás
újragondolására mindenképpen szükség lenne.

A javaslat által tartalmazott moratórium, az átmeneti moratórium célja pusztán az
egész egyszerűen, hogy ha várható az engedélyezés szigorítása, akkor azért - mindannyian
legyünk ennyire realisták! - az is várható lesz, hogy egy engedélyezési láz fog beindulni, és a
potenciális kereskedelmiközpont-építők abban az időszakban, amíg nem születik meg az új,
szigorúbb szabályozás, megpróbálnak nagyon gyorsan és minél több engedélyezési eljárást
lefolytatni, amelyekre alapozva a későbbiekben akár létesíteni tudnak ilyen kereskedelmi
központokat. A moratórium pusztán ennek a jelenségnek a kivédését szolgálja, egy átmeneti
moratóriumról van szó.

Szili Katalin felvetésével kapcsolatban: azt én egy nagyon fontos szempontnak tartom,
amit Szili képviselőtársunk mondott. Azt gondolom, hogy közvetetten szolgálja egyébként
ezeket a célokat a javaslat, hiszen hogyha a nagy kereskedelmi láncok nem szorítják ki a
piacról a helyi termelőket, nem számolják fel a helyi piacokat egyszerűen a vásárlóerő
elszipkázásával, akkor az segíteni fog abban is, hogy a helyi termelők helyben megtalálják az
értékesítési lehetőségeket. És miközben persze az egy jó dolog lenne, hogyha a nagy
áruházláncok polcain nagyobb arányban jelennének meg hazai termékek - erre vonatkozóan
az elmúlt években folyamatosan zajlottak kísérletek a különböző kormányzatok részéről,
egyébként mérsékelt sikerrel -, aközben hogyha ezeket a helyi piacokat és az alternatív
értékesítési láncokat sikerülne megerősíteni, ez nyilvánvalóan automatikusan a helyi
termelőket hozná helyzetbe. Tehát nem is biztos, hogy a nagy áruházláncok magyartermék-
arányát kell megpróbálni mindenféle eszközökkel növelni, hanem azokat az eszközöket,
módozatokat, kereskedelmi rendszereket kell megerősíteni, amelyeken keresztül ezek a helyi
termelők könnyebben el tudnak jutni a fogyasztókhoz és a vásárlókhoz, és ezáltal lehet őket
közvetetten támogatni. Persze természetesen azt a harcot is érdemes folytatni, hogy hogyan
lehet a magyar árukat nagyobb arányban és jobb feltételek mellett eljuttatni a
bevásárlóközpontok polcaira is. (Dr. Turi-Kovács Béla: Csak egy rövid mondat erejéig kérek
szót.)

Alelnök úr!

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Annyi bejelentésem lenne, hogy egyfelől
miután a kormány indokait a magunk részéről kellő súlyúnak ítéljük, másfelől pedig mivel
ismereteink szerint a kormány törekszik arra, hogy a kis- és középvállalkozások megsegítését
komplex módon igyekezzék elősegíteni a kereskedelem területén is, így frakciónk a jelen
előterjesztést nem tudja támogatni.

ELNÖK: Köszönöm az alelnök úrnak.
Hogyha további kérdés nincsen (Senki nem jelentkezik.), akkor megadom a lehetőséget

az előterjesztőnek, majd a kormány képviselőjének, hogy reagáljanak az elhangzottakra.

Szabó Rebeka (LMP) válaszai, reflexiói

SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm a szót, és akkor röviden reagálnék. Először a
kormány képviselője által elmondottak kapcsán amit a bizottsági elnök úr az előbb
hangsúlyozott, én most már csak nagyon röviden húznám alá: tévedés, nem akarjuk betiltani,
tehát nem vagyunk a kistelepülések, sőt semmilyen települések gazdasági érdekei ellen, és
nem akarjuk betiltani sem a plázákat, sem a hipermarketeket, úgy gondoljuk, hogy ennek
nincs gazdasági realitása. Amiről szó van, az egy építési és engedélyezési moratórium - sőt itt
hangsúlyoznám, hogy a már folyamatban lévő építkezéseket sem szeretnénk leállíttatni, tehát
ami már megkapta az engedélyt, ami elindult, amit be kell fejezni, azt fejezzék be -, egész
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egyszerűen pontosan amiatt, amit Jávor Benedek is hangsúlyozott, hogy ha szigorítani akarjuk
a kereskedelmi központok engedélyezésére vonatkozó szabályozást, akkor pontosan azt
szeretnénk elkerülni, hogy amíg ez átmegy az Országgyűlésen, amíg kidolgozzuk, amíg
hatályba lép, addig ne adják be a létező összes engedélyezési kérelmet, amit csak az
elkövetkező 20 évben Magyarországon még el lehet képzelni. Azt gondoljuk, hogy ennek
reális veszélye van, és ezért a szabályozás szigorításával párhuzamosan mindenképpen
szükségesnek látjuk a moratórium életbe léptetését. Ez világosan le van írva ebben a
törvényjavaslatban.

Ami még az egyéb törvényekben lévő szabályozást és a fenntarthatóság kritériumait
illeti, egyrészt ezek szemmel láthatólag nem valósulnak meg egyáltalán, de az az igazság,
hogy ami nincs is a törvényekben szabályozva, az az a fajta közösségi kontroll, amit mi el
szeretnénk érni. Egészen egyszerűen abszurdnak találom, hogy úgy építenek városok kellős
közepére gyakorlatilag 4-5-6 hatalmas hipermarketet - például a saját szememmel láthattam
ilyet Kaposváron, és a helyi lakosokat megkérdezve ez nagyon sok mindenkinek egyáltalán
nem tetszik -, hogy erről a lakosságot senki nem kérdezi meg. Én tehát azt gondolom, hogy ha
valakinek a lakóhelyén, annak a kellős közepére több ezer négyzetméternyi plázát és
hipermarketet építenek, akkor igenis valamilyen módon szükség lenne a helyi lakosság
véleményét erről legalább megkérdezni, hogy ilyen szinten beleszólhassanak a saját
településük ügyeiben. Mi ebben a javaslatunkban hangsúlyoztuk azt, hogy nagyon szeretnénk,
ha egyfajta közösségi kontroll - természetesen megfelelően kidolgozott eljárásrendben -
megvalósulna ezeknek az engedélyezése és építése fölött. Láthattam egyébként nemcsak
Kaposváron, hanem Pécsett is a kiürült főutcát, tehát erre nagyon sok konkrét példát tudnék
önöknek mondani.

A kormány képviselője említette, hogy egyébként majd készül a kamarai törvény, és
hogy abban majd ezt szabályozzák. Azt gondolom, nagyon jó, hogy készül a kamarai törvény,
de annak a pontos tervezetét még nem ismerjük. Amennyire a sajtóból értesülhettünk erről a
törvényről, az alapján - ön is ezt említette - majd a kamarák felügyelik ezeket az építési
engedélyeket. Itt megint csak azt mondom, hogy a közösségi kontroll nem fog megvalósulni.
A mi javaslatunk szerint természetesen a kamarák az egyik szereplője annak a kerekasztalnak,
amely hivatott dönteni ezeknek az engedélyezéséről. Az ő véleményük is fontos, de nem
kizárólag az ő véleményük fontos, már csak azért sem, hogy ne legyen ez az egész az egymás
konkurenciájának a kivégzésére irányuló csatározás, mert hogyha kizárólag az ipar vagy a
kereskedelem képviselőinek a kezében van az engedélyezés, az sajnos ilyen
következményekhez is vezethet. Mi ezért tartjuk nagyon fontosnak, ahogy már említettem,
hogy a helyi lakosság, az önkormányzatok és a hatásterületileg szomszédos önkormányzatok
képviselői, illetve természetesen az illetékes állami főépítész is részt vegyen ebben az
engedélyezésben, tehát szeretnénk szélesíteni ezt a kört.

Nagyon köszönöm Bödecs Barna hozzászólását és támogatását. Tulajdonképpen
egyetértünk azzal, hogy lehet, hogy a 6 hónapnyi moratórium kevés, ezt nyilván lehet
módosítóval orvosolni. Mi megpróbáltunk viszonylag óvatosak lenni, mert így is látható,
hogy a 6 hónapnyi engedélyezési moratóriumot mennyire sokan értelmezik félre, és
értelmezik, próbálják egyfajta tiltásként beállítani, amiről szó sem volt.

Szili Katalinnak is nagyon köszönöm a megjegyzését. Igazat kell hogy adjak önnek.
Az az igazság, hogy gondoltunk erre, csak ezt nem mondtam el az előző előterjesztésben. Mi
azt gondoljuk, hogy ez a fajta építési engedélyezési szabályozás csak egy lépés, egy eleme
ennek az egész komplexumnak. Ezzel párhuzamosan nyilván nagyon fontos, hogy olyan
intézkedéseket hozzunk, amelyek egyrészt a kisléptékű mezőgazdasági termelőket helyzetbe
hozzák, amelyek a helyi termékek piacra jutását, az alternatív értékesítési utak kidolgozását
valamilyen módon támogatják. És való igaz, foglalkoznunk kell ezeknek a kereskedelmi
központoknak a működésével is, akár ha az energetikai szempontokra gondolunk - a
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fenntarthatóság szempontjából nagyon fontos, hogy ezeket télen 26 fokra fűtik fel, ami nem
kifejezetten fenntartható -, vagy akár hogyha a beszállítókkal, a magyar beszállítókkal való
viselkedésükre gondolunk. Ennek kapcsán egyébként már született egy jó szabályozás a
tavalyi félévben, de azt gondoljuk, hogy ennek még számos olyan eleme van, amelyet tovább
lehetne gondolni, amelyet tovább lehetne akár szigorítani. De ez nyilván egy annyira komplex
kérdéskör, hogy ezt nem lehet mind egy törvényjavaslatba beletuszkolni, ezzel a
későbbiekben szeretnénk foglalkozni. Ahhoz azonban, hogy mindezek megvalósulhassanak,
azt gondolom, nagyon fontos lenne, talán a legsürgősebb az lenne, hogy ezeknek a
kereskedelmi központoknak az engedélyezését áttekintsük, és erre egy új szabályozást
hozzunk. És azt gondolom, hogy amit Turi-Kovács Béla képviselő úr is említett, hogy a kis-
és középvállalkozások megsegítésének, ami egyébként a kormány célja, ez egy nagyon
hatékony módja lenne, úgyhogy én ezért picit meglepetéssel veszem tudomásul, hogy ezt nem
támogatják. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen a képviselő asszonynak a tájékoztatást. A helyettes
államtitkár úré a szó.

Dr. Horváth Endre (Nemzetgazdasági Minisztérium) reflexiói

DR. HORVÁTH ENDRE (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnök úr, köszönöm
szépen. A célok tekintetében többé-kevésbé egyetértünk, sőt inkább nagyobb mértékben,
hiszen az a cél, hogy a kis- és középvállalkozásokat, amelyek leginkább munkahelyeket
tudnak teremteni, helyzetbe hozzuk. A cél az, hogy a beszállítói kapcsolatokban minél inkább
érvényesüljön az a környezeti fenntarthatóság, hogy minél közelebbről vegyék például a
vendéglátásban az alapanyagokat. Így nemcsak az történik, hogy a helyi márka felépül, hanem
az is, hogy nincsen szállítási költség, tehát az említett ökológiai lábnyom csökken. Fontos,
hogy ebbe az irányba lépjünk előre, de ennek nem az a módja álláspontunk szerint, ami itt
javaslatként megjelent.

Amit én a kamarákkal kapcsolatban mondtam, az az, hogy a hatástanulmány
készítésének szempontjait a gazdasági kamarák alakítanák ki. Ez korántsem jelenti azt, hogy
kizárólagosság lép fel ezen a területen, tehát hogy itt a felügyeletet csak a kamarák végezhetik
el.

Az is nagyon fontos, amit a bevezetőben említett a képviselő asszony, hogy a
plázákról van itt szó. Hogyha megnézzük az általános indoklást, a törvényjavaslat célja a
kereskedelmi központok, azaz a 400, illetve egyéb településeken 800 négyzetméternél
nagyobb eladótérrel rendelkező bevásárlóközpontok, tehát itt 400 négyzetméteres
bevásárlóközpontokról beszélünk, tehát úgy látjuk, hogy a moratórium és az egyéb, az
általános, illetve a részletes indoklásban megfogalmazott felvetések nem érik el azt a célt, ami
egyébként közös és amiről az első mondatokban beszéltem.

Köszönöm a figyelmüket, és állok rendelkezésre a továbbiakban is.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen a helyettes államtitkár úrnak.
Az előterjesztés vitáját lezárom. Elsőként a javaslat tárgysorozatba-vételéről kell

dönteni. Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül ki támogatja a javaslat tárgysorozatba-
vételét. (Szavazás.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) 3 igen, 7 nem és
2 tartózkodás mellett a bizottság a tárgysorozatba-vételt nem támogatja, tehát elutasítja. Ennél
fogva az általános vitára való alkalmasságról nem kell szavazni.
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Egyebek

Az egyebek napirendi pont keretében tájékoztatom a bizottságot, hogy előreláthatólag
április 21-én, egy környezeti nevelési tárgyú konferencia, workshop megtartására kerül sor itt
a fehér házban környezeti nevelési szervezetek bevonásával. Ennek a részleteiről még folyik
az egyeztetés, a napokban tájékoztatást fogunk küldeni a bizottság tagjainak. A rendezvényen
természetesen minden bizottsági tagot szeretettel látunk.

Tekintve, hogy a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztés, javaslat jelenleg nem
szerepel az Országgyűlés napirendjén, a jövő héten nem tartunk bizottsági ülést.
Előreláthatólag két hét múlva kerül sor a következő bizottsági ülés megtartására.

Köszönöm a részvételt, viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 56 perc)

Jávor Benedek
a bizottság elnöke

Dr. Turi-Kovács Béla
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese


