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Az ülés résztvevői
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Fejér Andor (Fidesz)
Fülöp István (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

Bányai Gábor (Fidesz) megérkezéséig Bodó Imrének (Fidesz)
Fejér Andor (Fidesz) megérkezésig Bartos Mónikának (Fidesz)
Fülöp István (Fidesz) megérkezéséig Koncz Ferencnek (Fidesz)
Koncz Ferenc (Fidesz) megérkezéséig dr. Nagy Andornak (Fidesz)
Kepli Lajos (Jobbik) megérkezéséig Bödecs Barnának (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
Dr. Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa
Dr. Jobbágy Zsuzsanna főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Sebestyén László országgyűlési képviselő (Fidesz) előterjesztőként
Dr. Rácz András helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)
Szilágyi László országgyűlési képviselő (LMP)
Bagi András (Vidékfejlesztési Minisztérium)

Bizottság titkársága részéről

Dr. Szalóki Gyula parlamenti főtanácsadó
Széles Zsuzsanna főelőadó
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 37 perc)

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása

JÁVOR BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt
kívánok mindenkinek! Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, illetve a mai
napirendi pontokhoz meghívott számos vendégünket. Megállapítom, hogy a bizottság
11 személyes jelenléttel és egy helyettesítéssel határozatképes, tehát meg tudjuk kezdeni a
munkánkat.

Elsőként az írásban kiküldött napirendet bocsátanám szavazásra azzal az apró
módosítással, hogy az előterjesztő kérésére a napirendi pontok sorrendjében változás állna be.
Első helyen az alapvető jogok biztosáról szóló törvényjavaslat tárgyalására kerül sor, ezt
követően az atomenergia-törvény kapcsolódó módosító indítványainak a megvitatása, utána a
környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényjavaslat kapcsolódó módosító javaslatai, a
negyedik lesz a privatizációs szerződések környezetvédelmi és természetvédelmi előírásainak
felülvizsgálatáról szóló javaslathoz beérkezett kapcsolódó módosító indítványok megvitatása,
és végül az egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú törvények módosításáról szól
törvényjavaslat módosító indítványainak megvitatása.

Kérem, hogy amennyiben a bizottság tagjai a sorrendjében módosított napirendet
elfogadhatónak tartják, azt kézfelemeléssel jelezzék. (Szavazás.) Ellenszavazat, tartózkodás
nincs, köszönöm, a bizottság elfogadta a napirendet, ezzel meg is kezdenénk a munkát.

Az alapvető jogok biztosáról szóló T/3585. számú törvényjavaslat (Általános vita)

Elsőként az alapvető jogok biztosáról szóló törvényjavaslat megvitatására kerül sor.
Jelen vannak a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képviselői a napirendi ponthoz,
illetve a bizottság hatáskörébe tartozó jövő nemzedékek országgyűlési biztosának irodája, a
biztos úr, illetve a munkatársa. Elsőként megadom a szót az előterjesztő minisztérium
képviselőjének, hogy mutassa be a javaslatot a bizottság tagjainak. Önöké a szó.

Gáva Krisztián helyettes államtitkár (KIM) szóbeli kiegészítése

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Gáva Krisztián vagyok, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közjogi
jogalkotásért felelős helyettes államtitkára, üdvözlöm a bizottság tagjait. Az előttünk lévő
törvényjavaslat az alaptörvény végrehajtására jött létre, hiszen az alaptörvény 30. cikke
rendelkezik az alapvető jogok biztosáról, és ennek kapcsán átalakítja az eddigi ombudsmani
intézmény. A korábbi több ombudsman helyett most egyetlen ombudsman működne, és a
külön biztosok, név szerint a kisebbségi ügyekért felelős, illetve a jövő nemzedékek érdekeit
képviselő országgyűlési biztos helyettesként jelenik meg az új ombudsmani intézményben, az
adatvédelmi biztosi intézmény pedig – mint olyan – megszűnik, és hatósági formában jön
létre egy új intézmény az adatvédelmi jogok ellenőrzésére, érvényesítésére.

Az alaptörvény tehát meghatározza azt, hogy alapvetően egy országgyűlési biztos
működik. Ami az alapvető jogok biztosa hatáskörét illeti, jelentős változás annyiban
következik be, hogy valamennyi, korábban külön biztos által ellátott alapjogi védelmet az
alapvető jogok biztosa látja el, ő az, aki irányítja a hivatali szervezetet, a hivatalt. A
helyettesek az ombudsman által meghatározott feladatok ellátása mellett az alaptörvényben
előírt területen – vagyis a nemzetiségek jogainak védelme és a jövő nemzetének érdekeinek
védelme – segítik az ombudsman munkáját.

A törvényjavaslat négy területet kifejezetten kiemel az alapvető jogok biztosának
hatáskörei körül, és kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek jogai, a jövő nemzedékek
érdekei, a nemzetiségek jogai és a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogai
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tekintetében. A feladat- és hatáskörök között megjelenik, hogy az ombudsman ellátja azon
nemzeti megelőző, ellenőrző, jogvédelmi mechanizmus feladatait, amire kijelölik. Ennek az
aktualitása az, hogy a kormány döntött arról, hogy csatlakozni fog a kínzás és embertelen
bánásmód elleni nemzetközi egyezmény jegyzőkönyvéhez, és ez az ehhez szükséges
jogszabályi feltételek biztosítása, hogy egy ilyen nemzeti ellenőrző mechanizmus jöjjön létre,
ennek a feltételeit teremti meg ez a rendelkezés a törvényjavaslatban.

Elmondhatjuk, hogy az ombudsmannak bővül is a hatásköre, hiszen eddig csak állami
szerveket és közszolgáltatást végző szerveket vizsgálhatott, a törvényjavaslat viszont
lehetőséget ad arra, hogy kivételesen eljárást indítson hatóságnak nem minősülő
szervezeteknél is. Ez akkor fordulhat elő, hogyha feltehető, hogy súlyos alapjogsérelem áll
fenn, és az a természetes személyek nagyobb csoportját érinti. Ebben az esetben azonban nem
teljesen azonosak a vizsgálati jogosultságai, itt felvilágosítást, tájékoztatást kérhet, a
nyilvánosság erejével tudja az alapjogok védelmét ellátni. Az eljárása jelentéssel zárul, illetve
kezdeményezheti az illetékes hatóságok eljárást.

A törvényjavaslat előírja a vizsgált hatóság együttműködési kötelezettségét, valamint
azt, hogy a vizsgálattal nem érintett szervek is kötelesek közreműködni, az ombudsman
munkáját támogatni. Együttműködés hiánya esetén az ombudsman éves jelentésében ezt
külön jelezheti.

A törvényjavaslat figyelemmel van az elmúlt évek jogalkalmazási tapasztalataira,
számos helyen pontosítja a korábbi törvény rendelkezéseit.

Ennyit szerettem volna röviden elmondani, és kérem, hogy a bizottság támogassa a
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Fülöp Sándornak, a jövő nemzedékek
országgyűlési biztosának.

Dr. Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa álláspontjának
ismertetése

DR. FÜLÖP SÁNDOR, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa: Köszönöm szépen,
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Mi úgy látjuk, hogy az alaptörvényben két szabálycsoport érintett
a mai témakörben, az egyik a jövő nemzedékek érdekeinek a védelme, a másik pedig az
egészséges környezet védelmével kapcsolatos alkotmányos rendelkezések.

Sokan nevezték – szerintem jogosan – zöld alkotmánynak, a jövő nemzedékek
alaptörvényének ezt az alaptörvényt, és április 25-én kiadott állásfoglalásunkban mi ezt
tételesen fölsoroltuk, hogy valóban miért indokolt ez a büszkeség, és mik azok a részletes
alkotmányos rendelkezések, amikkel Magyarország a világ élvonalába került. Ugyanakkor a
jelenleg tárgyalt törvényjavaslat a két témakör közül az elsőt, a jövő nemzedékek érdekeinek
védelmét egyáltalán nem fedi le. Olyan szervre telepíti – az alaptörvény rendelkezését
megsértve –, amelyik nem rendelkezik az ellátásához szükséges feladatokkal, és nem is arra
való, az egészséges környezet védelmével kapcsolatos alkotmányos feladatok ellátásának
intézményi garanciáit pedig jelenősen gyöngíti.

Szeretném röviden áttekinteni, hogy az alaptörvény mely rendelkezéseit sérti a
javaslat, hogyan sérülnek ezek a rendelkezések, miért mondhatjuk azt, hogy a jövő
nemzedékek ombudsmani intézménye megszűnik Magyarországon, milyen
következményekkel fog ez járni, illetőleg külön szeretnék a nemzetközi kihatásokról beszélni.

Az alaptörvény mely rendelkezéseit sérti tehát a javaslat? Úgy látjuk, hogy
legelsősorban és legdurvábban a jövő nemzedékek érdekeinek a védelmét. Ezt az új, és a
világban is előremutató és nagy elismeréssel fogadott rendelkezést az alaptörvényünk három
szinten taglalja. A Nemzeti hitvallás elvei között már komoly vállalásokat tesz, az Alapvetés
P) cikkében a természeti erőforrásokat példálózóan fölsorolja – termőföld, erdők, vízkészlet,
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biológiai sokféleség, mezőgazdasági génkincs –, sokat tettünk így közösen is ennek a
védelmére és ezeknek a természeti erőforrásoknak a védelmére, illetőleg még a közpénzügyi
fejezet 38. cikkében is a nemzeti vagyonnal kapcsolatban a jövő nemzedékek szükségleteinek
figyelembevételét írja elő. Nyilvánvaló, hogy ezek a rendelkezések automatikusan nem
fognak teljesülni, a napi politikai, hivatali érdekek nem mindig, sőt sajnos azt kell mondjam,
nagyon ritkán fedik a jövő nemzedékek érdekeit, tehát ehhez mindenképpen valamilyen
intézményi támogatás kell, ha ezeket a nagyon fontos rendelkezéseket végre akarjuk hajtani.

Ugyanígy el lehet mondani, hogy az egészséges környezethez való jog megerősödött
az alkotmánynak, hogy csak a génmódosítás-mentes mezőgazdaságról, a környezeti károkért
viselt felelősség kimondásáról és az emberiség fenntartható fejlődésének nemzetközi
elősegítéséről szóló előírásokat említsem. Hogyan sérülnek ezek a rendelkezések? Az
alaptörvény 30. cikk (3) bekezdése szerint a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét az
Országgyűlés által minősített többséggel közvetlenül megválasztott helyettes ombudsman
látja el. Ehhez képest a KIM által készített javaslat ezzel ellentétesen ezt a feladatot az
alapvető jogok biztosára telepíti, holott ahogy egyébként a viták, megbeszélések során a KIM
képviselői is többször aláhúzták, az alaptörvény 30. cikk (1) bekezdése az alapjogi biztost
csak alapjogvédelmi tevékenységre jogosítja fel. A jövő nemzedékek még nem léteznek, a
magyar jog kategorikusan elutasítja a jogalany nélküli jogosultságokat, tehát a jövő
nemzedékeknek a jelenlegi jogi felfogásunk szerint nem lehetnek alapjogai, és érezzük,
tudjuk, hogy a védelmükre egészen más eszközök szükségesek.

Ezeket az eszközöket az ombudsmantörvény ötpárti konszenzussal, lényegében
egyhangú szavazással 2007-ben elfogadott módosítása tartalmazta. Az új törvényjavaslat
mintegy áramvonalasítja az ombudsmantörvényt, jelenleg csak és kizárólag az általános biztos
által ellátott egyedi panaszok ellátására, kivizsgálására alkalmas ez a törvény, azokat az
eszközöket, amik az egészséges környezet védelmére és esetleg a jövő nemzedék védelmére is
alkalmasak lehettek volna, teljes egészében kihagyta a jogalkotó a törvényjavaslatból. Ha nem
egyedi jogosultságokkal kapcsolatos a panasz, akkor egyenesen el kell hogy utasítsa majd az
általános biztos a panaszt, így aztán – ahogy a környezetvédelmi konfliktusokban
megszoktuk, látjuk – nagyobb közösségek vagy akár csak maga a környezet, hiszen nagyon
sok olyan környezetvédelmi ügy van, ahol nincs közvetlen sértett, közvetlen érdekelt, hanem
mindannyian, és különösen a jövő nemzedékek az érdekeltek, nem is járhatna el az alapjogi
biztos. Perindítási joga nem lesz, bírósághoz nem fordulhat, beavatkozóként sem járhat el,
nem állíthat le olyan tevékenységeket, amiket a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa
leállíthatott. Így aztán nem akadályozhat meg visszafordíthatatlan környezeti károkat, miről
fogunk aztán vitatkozni, amikor már a láp vagy az erdő megszűnt. A nemzetközi
feladatköröket is elvette, holott a környezetet védeni – ahogy az alkotmány is rámutat – nem
igazán lehet egy kis ország határai között.

Olyan leegyszerűsített ombudsmani rendszert vetít elénk a KIM által ismertetett és
előttünk levő javaslat, ami tulajdonképpen már 2007 előtt volt. Láthattuk, hogy az általános
biztosok szívükön viselték az egészséges környezetvédelem ügyét. Mind Gönczöl Katalin,
mind Lenkovics Barna biztosok elkötelezettek voltak a környezetvédelem ügye iránt, mégis
azt látjuk, hogyha visszatekintünk az ő 12 évükre, hogy nagyságrendekkel eleve kevesebb
panaszt kaptak, nem várta a közösség tőlük, hogy ezekben az ügyekben el tudjanak járni, és
ami ügyekben eljártak, nem tudtak áttörést elérni, hiszen a jó szándék kevés, az eszközeik
hiányoztak. Azt mondhatnám tehát ennek a résznek a lezárásaként, hogy szervezeti és eljárási
rendelkezések nélkül az egészséges környezethez való jog háttérbe fog szorulni, a jövő
nemzedékek érdekeit pedig senki nem fogja védeni. Ezt pedig nem lehet másnak nevezni,
mint a frissen elfogadott alaptörvény durva megsértésének.

Mennyiben mondhatjuk azt, hogy a jövő nemzedékek intézményes képviselete
megszűnik Magyarországon? Ha megnézzük, a KIM által előkészített törvényjavaslat az
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alaptörvényt is felülírva a jövő nemzedékek érdekeinek védelme ellátása helyett csupán annak
figyelemmel kísérését testálja a helyettes ombudsmanra. Önálló szervezeti hátterét teljesen
megszünteti, a speciális jogi eszközeiről már szóltam, azokat teljesen fölszámolja, az új
alapjogi biztosi hivatal felépítésébe és működtetésébe a helyettesnek semmilyen beleszólási
joga nem lesz, és egészen kivételes módon – ne gondolják, hogy ez nekem személyes
problémát okoz, volt már nekem öt főnököm is, és nagyon hatékonyan tudtam dolgozni –
munkáltatói jogot biztosít a helyettesek fölött az alapjogi biztosnak. Erre a magyar
alkotmányjog történetében még nem volt példa, hogy az Országgyűlés által kétharmados
többséggel megválasztott közjogi méltóság felett más, mint az Országgyűlés diszponáljon.

Milyen következményekkel járna a javaslat elfogadása? Azt hiszem, ebben a körben
nem kell túlságosan ecsetelnem, hogy az elmúlt három évben elértük azért egy-két dolgot.
Több ezer hektár zöldfelületet védett meg a JNOB az elpusztítástól, különösen a budapesti
agglomerációban, ahol azért ez elég érzékeny lett volna. Az ország védett erdeinek, a
mezőgazdaság génkészletének és az ivóvíz közszolgáltatóinak a privatizációját sikerült
megakadályoznunk – soha nem egyedül, de mindig meglehetősen aktívan. Több mint száz
helyi közösség életét megnehezítő környezeti konfliktust oldottunk meg. Azt gondolom, itt
százezres nagyságrendű állampolgártársunkról van szó, és azt gondolom, ha ez a funkció
eltűnik – éspedig eltűnik –, akkor ezek a konfliktusok jelentkezni fognak, az országos és helyi
sajtóban és politikában ezek a konfliktusok elmérgesednek. Nem látszott sokszor a
tevékenységünk, de a tevékenységünk hiánya – attól félek – látszani fog.

A döntéshozók nagyon sok esetben nem is fognak értesülni előzetesen a környezeti
konfliktusokról, hanem akkor, amikor már késő lesz. Azt gondolom, ismerjük valamennyien
az Alkotmánybíróság híres, nemzetközileg is elfogadott és változatlanul érvényes határozatát
– hiszen a mögötte lévő törvényszöveg szó szerint átkerült az alaptörvénybe –, a visszalépés
tilalmába ütközik ez a megoldás. Ez több szinten teljesen egyértelmű.

Végül pedig szólnom kell a JNOB fölszámolásának nemzetközi hatásairól is. Ez is
ismert önök előtt a beszámolóinkból, kétszer is meghívott minket a brit kormány, francia és
izraeli parlamenti szervek is jelezték, hogy tanulni szeretnének a JNOB tapasztalataiból. Több
mint 50 külföldi konferencián szerepeltünk elég nagy sikerrel, ez az ország sikere volt, nem a
mienk. Az Európai Parlament környezetvédelmért felelős bizottsága előtt kétszer szerepelt a
téma, legutóbb néhány hete az európai zöld hét – a környezetvédő Davos, ahogy mondják –
rendezvényein külön szekcióban ismertettük a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa
intézményét, nagy sikerrel. Még ennél is sokkal jelentősebb az, hogy a jövő évben Rióban a
Rio+20 konferenciára készülünk. Két pillér lesz, a második pillér meglehetősen üres, az
intézményfejlesztés, és nagyon nagy örömmel fogadták mind az előkészítésben érdekelt
hivatalnokok, mind pedig több ország képviselője és a környezetvédők úgy általában, hogy a
magyar példa lehetőséget ad arra, hogy hatékony intézményi fejlesztéssel akár globális
szinten is előállhassunk. Ezek a példák továbbá az – azért egy kicsit hadd dicsekedjek –, hogy
két vezető munkatársunkat is kölcsönkérték az EU-elnökség során, és – egyikük Zlinszky
tanár úr volt – ott azért nagyon komoly ismertségre tettek szert, és azért azt sem hallgatták el,
hogy ők a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának irodáját képviselik. Tehát ezzel együtt
azt gondolom, érthető, hogy megütközést fog kiváltani nemzetközi szinten az, hogy eltűnik ez
a sokak által követni kívánt intézményi megoldás a jövő nemzedékek képviseletére. Sajnos
hiába mondjuk azt, hogy hát miért nem jogosult, hogy ők most emiatt haragudni fognak ránk,
hiszen nekik nem is volt, nekünk legalább volt. A világ nem így működik, lehet ezt
igazságtalannak nevezni, de biztosak lehetünk benne, hogy azok, akik eddig pozitív példaként
emlegettek minket, ezután negatív példaként hoznak majd föl minket, és ez sajnálatos,
szerintem tragikus.

Mi minderre a KIM figyelmét az egyébként korrekt módon biztosított konzultációs
lehetőségek során igyekeztünk fölhívni. Rámutattunk arra, hogy volna kompromisszumos
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megoldás a KIM által elképzelt hatékony – én nem láttam, hogy a mi működésünk ne lett
volna hatékony, de hát ezt tőlünk nem kérdezték meg a törvény-előkészítés során –, illetőleg
egységes országgyűlési biztosi, alapjogi biztosi hivatalra. Úgy gondolom, egyáltalán nincs
annak akadálya, hogy egységesen vezessék ezt a hivatalt, az egységes ügykezelést, az alapjogi
gyakorlat egységes kutatását, elemzését, képviseletét itthon és külföldön – ugye, a parlamenti
beszámolót az alapjogi biztos tartja – megvalósítsuk. Ezzel együtt nem gondolom, hogy ez
kizárná azt, hogy a jövő nemzedékek érdekeit valamilyen módon képviseljük, és az
egészséges környezethez való jogot védjük úgy, hogy az ezért felelős szervezeti egységek
erőforrásai nem vonhatók el, és egyedi ügyekben nem utasíthatók. Ezzel kapcsolatban az
önök előtt fekvő borítékban egy alternatív kompromisszumos javaslatot terjesztünk elő.

Köszönöm szépen a lehetőséget és a figyelmet.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Most megadnám a lehetőséget a bizottság tagjainak, hogy
kérdéseket, hozzászólásokat tegyenek. Turi-Kovács alelnök úr kért elsőként szót.

Kérdések, hozzászólások

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnézést kérek, azért kértem
elsőnek szót, mert időközben másik bizottsági ülésre el kell majd mennem. Ugyanakkor
szeretném elmondani azt az álláspontomat, amelyet korábban, már akkor is részletesen
kifejtettem, amikor a jövő nemzedékek ombudsmanja, országgyűlési biztos tisztségének és
hivatalának a létrehozásáról folyó vita volt. Annak előrebocsátásával, hogy természetesen
mindazon jogok védelmét a magam részéről is nagyon fontosnak tatom, amelyeket most itt a
biztos úr ismertetett, és azokat az eredményeket is nyilvánvalóan el kell ismerni, amelyeket
elértek az elmúlt időszakban.

Kezdettől fogva az volt az álláspontom, hogy hatékony és nem megosztott, egységesen
működő országgyűlési biztos lehet az, amelynek az irányításával minden más területnek is a
védelme igazán hatékonyan garantálható és biztosítható. Meggyőződésem volt, és ma is az,
hogy az egyes területeknek és az egyes alapvető jogoknak az egymással való konkurenciája
nem hozhat jó eredményt, hanem csak valamelyeknek a sikerét, másoknak viszont a háttérbe
szorulását eredményezheti. Ez az elmúlt időszakban – meggyőződésem szerint – létező
probléma volt. Olyan létező probléma volt, amelyről úgy gondolom, hogy ez a javaslat most
alkalmas lehet arra, hogy kiküszöböljön.

Mire gondolok többek között? Akkor is elmondtam, most is elmondom. Ha jövő
nemzedékek biztosa van, okkal és joggal mondhatja mondjuk az a 3 millió olyan ember
Magyarországon, akiknek a sorsa és sorsközössége szinte semmilyen védelmet vagy alig
valamilyen védelmet élvez – ki kell mondanom itt kormányoldalról is –, hogy alig van olyan
párt, alig van olyan társadalmi szervezet, amely igazán ezeknek az egységes védelmét
szolgálná. És itt most azokról beszélek, akik mélyszegénységben vagy olyan szegénységben
élnek, ami messze súlyosabb problémákat jelent az emberek számára, mint amiről itt most
éppen szó esett. A természet és a környezet védelme az én meggyőződésem szerint soha nem
lehet konkurenciája annak, hogy az ember és az emberek védelme az, ami a társadalom
elsőrangú feladata kell legyen. Ezért az én határozott álláspontom szerint az egységes
védelem jelentheti azt a lehetőséget, ahol kiegyensúlyozott, a különböző területeket
kiegyensúlyozott módon védő és ellátó, azoknak garanciákat biztosító rendszer alakulhat ki.

Ezért most nagy hiba lenne nem megelőlegezni azt a fajta bizalmat, amely ahhoz kell,
hogy ez a rendszer ki is alakuljon. Meggyőződésem, hogy politikai okok vezettek oda, hogy
annak idején egy olyasfajta törés következett be, ami miatt most egyáltalán erről vitatkoznunk
kell. Már akkor olyan ráhatások, olyanfajta – most nem kívánnám ezeket felidézni – viták
voltak, amelyek egyértelművé tették, hogy bizonyos politikai megfontolások indokolták azt,
hogy olyan megosztottság jöjjön létre a védettség biztosítása és garanciái között, amelyek a
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mai napig tulajdonképpen létezők és megvannak. Az azoknak a biztosoknak az eredménye –
és ezt most szeretném itt kvázi szembedicséretként elmondani –, akik képesek voltak a saját
területüket olyan módon irányítani, hogy ez a lehető legkisebb konfrontációval járt, ez
komoly eredmény, de nem garancia arra, hogy a következőkben más személyeknél, más
esetekben ne következzen be mégis az a fajta egyébként eleve beágyazott lehetőség, amely
meggyőződésem szerint benne van a mostani rendszerben. Ezért a magam részéről azt kell
mondanom, hogy ha van olyan – és nem mindig van olyan –, ami jó szívvel és határozottan
támogatható a kormányzati elképzelések között, ez ilyen.

Azt szeretném, ha e tekintetben szélesebb körű egyezség jöhetne létre, és ha
valamennyien megpróbálnánk – akár a mostani javaslat módosításával és javításával – azokat
a garanciális elemeket is visszaemelni, amelyekről egyébként itt a biztos úr joggal és alappal
szólt, hogy garanciát kapjanak azok a lehetőségek is, amelyek most látszólag vagy kevesebb
vagy kisebb védelmet élveznek, vagy az elkövetkező időben esetleg sérülhetnek. Ezeket a
garanciákat természetesen be kell építeni, de az egységes irányítás – meggyőződésem szerint
– mindenki számára olyan kedvező megoldást hozhat, ami a jövő nemzedéke számára is
garanciát biztosíthat.

Végül egy utolsó gondolat: ha a jövő nemzedéket védjük – nagyon helyesen –, alappal
és joggal mondhatja ezt a 2,5 millió vagy annál is több embert jelentő idős nemzedék is,
amelynek a védelme mintha az elmúlt időszak után szintén fokozottan előtérbe kellene hogy
kerüljön.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Bödecs képviselő úr!

BÖDECS BARNA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A Jobbik álláspontja
már az alaptörvény vitájában is az volt, hogy a biztosi intézmények ilyen módon történő
egységesítése ellentétes azzal az elért eredménnyel, amit idáig a jövő nemzedékek
országgyűlési biztosa intézményének működésében láttunk, és ennek fenntartását
maximálisan indokoltnak tartottuk. Sajnálatos módon az alaptörvény egy helyettesi
intézményrendszerrel jött létre és került végül is elfogadásra. Úgy gondoljuk, hogy még ebben
a konstrukcióban is lett volna lehetőség arra, hogy a helyettesi intézmény nagyobb
önállósággal rendelkezzen.

A Jobbik részéről nem látunk ellentmondást az emberi jogok védelme és a jövő
nemzedékek érdekeinek védelme között, különös tekintettel arra, hogy a környezet védelme
az emberek, a jelen élő emberek védelmét éppen úgy szolgálja, és a környezeti konfliktusok
alapvetően nem a mélyszegénységben élők és a jövő nemzedékek között, hanem a
környezetünket jelenleg üzleti célból, illetve tőkeérdekekből használó tehetős emberek és a
környezet, illetve állami nagyberuházások és a környezeti érdekek között szoktak
kibontakozni. Ez egyébként az esetek többségében a jelen generációk érdekeit éppúgy sérti,
mint a jövő nemzedékekét, ilyen értelemben a biztos intézményének az elnevezése nem
feltétlenül jelenti azt, hogy kizárólag a jövő nemzedékeket képviselné.

Az előterjesztett törvényjavaslat olyan mértékben sérti ezt az alkotmányos
megközelítést is, hogy a Jobbik részéről ennek az általános vitára való alkalmasságát nem
támogatjuk. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nem kívánunk módosító javaslatokat
benyújtani hozzá, hiszen jelentős mértékű módosítással még alkalmas lehet arra, hogy ezt a
súlyos hibát kiküszöböljük.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Szili Katalin képviselő asszony!
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DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Tisztelt Országgyűlési Biztos Úr és Kedves Munkatársai! Egy mondatból indulnék
ki, és a törvénynek csak egyetlen szegmensére fókuszálnék ma, arra is, amit Turi-Kovács Béla
alelnök úr mondott, hogy a legfontosabb feladatunk a védelem. Ebből az aspektusból
kiindulva egyetlen feladattal foglalkoznék, mégpedig azzal, ami önmagában a törvényben
ennek az ellátását körvonalazza. Hiszen azt önök is megjelölték, hogy a törvény védelem
helyett csak és kizárólag figyelemmel kísérést fogalmaz meg, illetve rögzít.

Annak idején, amikor az országgyűlési biztos és ezen belül is a jövő nemzedékek
országgyűlési biztosának a feladatát, meg egyáltalán ezt a funkciót létrehoztuk, ebben teljes
konszenzus volt a parlamentben. Akkor büszkék voltunk arra, hogy közösen létrehoztunk egy
olyan intézményt és hozzá olyan feladatokat fogalmaztunk meg, amelyek kicsit távlatossá is
teszik azt a feladatot, amelyet prevenciónak, megelőzésnek hívunk. Ebből az elvből fakadóan
is mindvégig a parlamentnek is lehetősége volt arra, hogy figyelemmel kísérje a hivatal és
valamennyi munkatársának a munkáját, hiszen az országgyűlési biztos úr beszámolóit – azt
hiszem – mindvégig teljes konszenzus, és mondhatnám talán azt is, hogy dicséret övezte.
Ebből fakadóan is mondhatjuk azt, hogy akkor, amikor ez a törvény elénk kerül, akkor az
egyik fontos feladatunk az, hogy áttekintsük, valóban, önmagában ennek az intézménynek a
létrehozása beteljesítette-e a feladatát. Azt hiszem, akik itt az asztal körül ülünk, mindannyian
azt mondhatjuk, hogy igen.

Ha ebből indulunk ki és abból az elvből, hogy önmagában a jövő nemzedékek
országgyűlési biztosának a feladata elsősorban a védelem kell hogy legyen, akkor azt
gondolom, hogy a bizottságunknak meg kell fontolnia azt – és a többi kérdéssel nem
foglalkoznék, hiszen nyilvánvaló, hogy a többi már ebből következő, és azt kérném a tisztelt
fenntartható fejlődés bizottságtól és az elnök úrtól is, hogy fontolja meg a bizottság –, hogy
valóban ne történjen a feladatokban visszalépés. Hiszen ha visszalépünk, és csak és kizárólag
a figyelemmel kísérést szabjuk meg elsősorban feladatul, akkor ez azt is jelenti, hogy
lemondunk egyetlen elvről, amit a megelőzés elvének hívunk, vagy arról a gondolkodásról,
ami a távlatosságot jelenti. Éppen ezért arra kérem a bizottságot, hogy a feladatokra
vonatkozóan a védelmi funkciót teljes egészében szem előtt tartva a bizottság adjon be közös
bizottsági módosító indítványt.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Ha más hozzászólás nincs, akkor én is szeretnék egy-két
gondolatot hozzáfűzni az előttünk fekvő törvényjavaslathoz.

Picit visszább lépnék, ha már Turi-Kovács alelnök úr szóba hozta az intézmény
létrehozásának az időszakát és folyamatát, ami nagyon hosszú folyamat volt. Talán sokan
emlékeznek, hogy a környezetvédelemre egy szakági ombudsman létrehozatala már az
ombudsmani intézmény kialakításakor is fölmerült, és sokáig napirenden volt, majd 2000-től
kezdve kifejezetten a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa intézmény felállítására
vonatkozóan elindult egy civil kezdeményezés. Ez a kezdeményezés 7 éven keresztül
ostromolta a politikai döntéshozókat annak érdekében, hogy Magyarország globális léptékben
is kezdeményező szerepet játszva teremtse meg egy olyan csoport intézményes védelmét,
amelyre a mindennapi döntéseink kiemelkedő hatást gyakorolnak, ugyanakkor a
döntéshozatalban gyakorlatilag semmilyen lehetőségük nincs, hogy a szempontjaikat, az
érdekeiket érvényesítsék. A 7 év során nagyon sok hazai és nemzetközi fórumon érveltek a
kezdeményezők amellett, hogy miért van szükség ennek az intézménynek a létrehozására,
amely nem pusztán egy szakterület önálló ombudsmannal való képviseletének a
megteremtése, hanem egy új jogelv megjelenítése az intézményrendszerben.

Ezek az erőfeszítések 2007-re Magyarországon beértek, és kialakult egy olyan
politikai konszenzus, ami fölölelte az akkori valamennyi parlamenti pártot, és egy olyan
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kérdés, amelyben a 2010-es választásokat követően is úgy tűnt, hogy a parlamentben
jelenlévő pártok között konszenzus van. Ennek az intézménynek a létrejötte és működése
általános elismerést aratott mind itthon, mind nemzetközi színtéren. Erről az országgyűlési
biztos úr elég részletesen beszámolt, úgyhogy ezt nem idézném föl, csak arra kívánom
fölhívni a figyelmet, hogy a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának éves jelentéseit a
bizottság mindannyiszor egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadta. Tehát a működésével
kapcsolatban semmiféle olyan érdemi kritika vagy észrevétel, amely a működés alapjait
kezdené ki, nem merült föl az Országgyűlés részéről.

Az alaptörvény első koncepciójának a megjelenésekor világossá vált, hogy a
kétharmados többség az ombudsmani rendszerhez hozzá kíván nyúlni, és ez az átalakítás
érinti az ombudsmani rendszert is. Akkor elég komoly vita alakult ki arról, hogy milyen
ombudsmani rendszer szolgálja leginkább az alkotmányos jogok védelmét. Mindennek az
eredményeképpen született meg az az alaptörvény, amelyet a kormánytöbbség elfogadott, és
amely egyértelműen tartalmazza az egészséges környezethez való jog biztosítását, kiáll a jövő
nemzedékek megóvása, a jövő nemzedékek számára a természeti örökség megóvása, és ebben
a feladatban az állam kötelességeinek a megfogalmazása mellett. Ez az alaptörvény, amelyet a
kormánytöbbség elfogadott, egyértelműen úgy fogalmaz az alapvető jogok biztosáról szóló
30. cikkben, hogy a helyettesek a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét látják el. Nem
figyelemmel kísérik, nem közreműködnek, nem áldóan terjesztik a kezüket a jövő

nemzedékek fölé, hanem a jövő nemzedékek érdekeinek a védelmét látják el. Ez az az
alaptörvény, amely január 1-jétől Magyarország Alaptörvénye lesz, és amely magában
foglalja, hogy milyen kötelezettségei vannak az államnak a jövő nemzedékek védelmét
illetően.

Figyelemmel arra, hogy az egészséges környezethez való jog változatlanul a jelenleg
hatályos alaptörvényhez hasonlóan megjelenik alaptörvényben, azt gondolom, hogy azok az
alkotmánybírósági határozatok, amelyek az egészséges környezethez való jogból kerültek
levezetésre, továbbra is érvényben és hatályban maradnak. A 28/1994. számú
alkotmánybírósági határozat egyértelműen leszögezi, hogy az állam a természet védelmének
jogszabályokkal biztosított szintjét nem csökkentheti – ez a bizonyos visszalépés tilalmának a
rendelkezése, amire már ombudsman úr is hivatkozott. Az a lépés, amely a jövő nemzedékek
országgyűlési biztosa hivatalát gyakorlatilag felszámolja, és egy alkalmazotti szintre
csökkenti, egyértelműen ütközik a 28/1994. számú, meglátásom szerint a január 1-jén
hatályba lépő alaptörvény által is megfogalmazott visszalépési tilalommal.

Az Alkotmánybíróság 996/G/1990. számú határozata úgy fogalmaz, hogy az állam
köteles az egészséges környezethez való jog megvalósítását szolgáló sajátos intézmények
kialakítására és működtetésére, tehát megvan az alkotmányos alapja az ilyen intézményi
megoldások létrehozatalának. Továbbá a 64/1991. számú alkotmánybírósági határozat szerint
az élethez való jog vonatkozásában az állam objektív intézményvédelmi kötelessége az
emberi életre általában is kiterjed, és ebbe beletartozik a jövendő generációk életfeltételeinek
a biztosítása. Magyarán az egészséges környezethez való jogból az Alkotmánybíróság
egyértelműen levezeti az államnak az élethez, és ezen belül a jövendő generációk
életfeltételeinek a biztosítására szolgáló alkotmányos kötelezettségét.

Mindez egységében azt jelentik, hogy a magyar államnak a jelenleg hatályos, és a
január 1-jétől hatályba lépő alkotmány értelmében nincs szabadsága a jövő nemzedékek
védelmének a csökkentésében, nincs szabadsága abban, hogy felszámolja azt az intézményt,
amely ezt az alkotmányos alapjogot biztosítani képes. Meggyőződésem, hogy az
Alkotmánybíróság, amennyiben ez az ombudsmani törvény elfogadásra kerül, akár a jelenleg
hatályos alkotmány, akár a január 1-jén hatályba lépő alaptörvény alapján kénytelen lesz
alkotmányellenesnek nyilvánítani ezt a törvényjavaslatot, egyszerűen azért, mert
nyilvánvalóan ütközik mind a két alaptörvény szövegével.
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Mindezek alapján azt gondolom, hogy ez a beterjesztett törvényjavaslat nem
fogadható el, és talán ez kevésbé fontos ehelyütt, de azt én is előrebocsátom, hogy az LMP-
frakció részéről az általános vitára való alkalmasságát nem fogjuk támogatni. Ugyanakkor
Szili Katalin képviselő asszony kezdeményezéséhez – azt fölkarolva, ahhoz csatlakozva – én
is szeretném kezdeményezni, hogy egyeztetve a bizottság vezetésével, illetve tagjaival, a
fenntartható fejlődés bizottsága terjesszen be olyan bizottsági módosító javaslatokat, amelyek
véleményem szerint kiküszöbölik a javaslatnak ezt az alkotmányellenességét, alaptörvény-
ellenességét.

Az, hogy a személyes véleményem az ombudsmani rendszer átalakításáról milyen,
talán kevésbé érdekes. Vegyük tudomásul, hogy elfogadásra került egy alaptörvény, amely
olyan formában rendezi az ombudsmani rendszert, ahogyan rendezi, de próbáljunk meg akkor
egy olyan ombudsmani törvényt a parlament elé vinni, amely legalább ezzel az alaptörvénnyel
harmonizál. Azt gondolom, van még lehetőség arra, hogy ennek érdekében olyan módosító
javaslatok segítségével, amelyek az alaptörvénnyel való ütközést kiküszöbölik, ezt a
konfliktust fel tudjuk oldani, és megfelelő, az alaptörvény szellemével és a jogalkotó
szándékával egyező ombudsmani törvény elfogadását elő tudjuk segíteni.

Köszönöm szépen. (Jelzésre.) Nagy Andor alelnök úr kért szót.

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Ha jól sejtem, most Fülöp
Sándor megkongatta a vészharangokat, mert elég tragikus meg érzelmes hozzászólást
hallottunk a részéről – valószínűleg joggal. Nagyon várom a kormány jelenlévő

képviselőjének erre a reakcióját, megmondom azt is, hogy miért, de mielőtt ezt a
véleményemet elmondom, szeretném valamennyiünket arra emlékeztetni, hogy amikor
elkezdődött az alaptörvény vitája, honnan indultunk és hova jutottunk el a zöld alkotmány
tekintetében. Azt gondolom, ha csak az alaptörvény szövegét nézem – ezt Fülöp Sándor ki is
emelte külön –, akkor azt lehet mondani, hogy hihetetlen jól küzdöttek azok, akik akár az
egészséges környezethez való jogot, akár a jövő nemzedékek érdekeinek a képviseletét, a
fenntartható fejlődés fogalmát fontosnak tartják, hogy ez bekerült az alaptörvénybe.

Nem tartom kizártnak, hogy most egy olyan törvényjavaslatot kezdünk vitatni,
amelynél ugyanezt a sikert föl lehet mutatni, ezt azért ne vessük el egyelőre. Ugyanakkor
nekem is szembeötlő, hogy – tudván, hogy jogot végzett, írástudó emberek csinálták ezt a
törvényjavaslatot is – ha ez tényleg ellentétes az alaptörvény szándékával, és ezért vagyok
kíváncsi arra, hogy mit mond a KIM jelen lévő képviselője, akkor ezt a helyzetet hogyan
kezeljük. Mert nem hiszem, hogy ez a törvényalkotó szándéka, akkor nem írtuk volna bele az
alkotmányba. Nem tudom elképzelni, hogy olyan alaptörvény után, amelyet az Országgyűlés
elfogadott, egy olyan, a KIM által megfogalmazott törvény kerül majd elfogadásra, ami a
saját alkotmányunkkal, alaptörvényünkkel ellentétes. Itt valami ellentmondás van. Azt kérem
a kormány jelen lévő képviselőjétől, hogy segítsen feloldani, akkor mi is nyugodtabb
lelkiismerettel engedjük általános vitára ezt a törvényjavaslatot. Azt gondolom, itt azért nem a
szakadék szélén állunk még, tehát lehet ezen a törvényen módosítani. Meggyőződésem, hogy
a cél nem az, hogy szétverjük a jövő nemzedékek ombudsmanja egyébként – ezt több
hozzászóló is elmondta – jól működő rendszerét.

Nagyon szeretném megkérni a KIM képviselőjét, hogy nyugtassa meg a
lelkiismeretünket, hogy van értelme akár bizottsági módosító indítványokon dolgozni, és a
törvényt elvinni olyan irányba, hogy ne kerüljünk szembe a saját alaptörvényünkkel.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Ha más hozzászólás nincs, megadom a lehetőséget az
előterjesztő képviselőjének, hogy reagáljon az elhangzottakra, illetve választ adjon az
elhangzott kérdésekre.
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Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (KIM) refl exiói

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Idézném az alaptörvény 30. cikkének első és második bekezdését.

(1) Az alapvető jogok biztosa alapjogvédelmi tevékenységet lát el, eljárását bárki
kezdeményezheti.

(2) Az alapvető jogok biztosa az alapvető jogokkal kapcsolatban tudomására jutott
visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltatja, orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi
intézkedéseket kezdeményez.

Az alapvető jogok biztosa egyedül és kizárólagosan felelős az Országgyűlésnek, neki
van beszámolási kötelezettsége, tehát egyedül ő az, aki az alapjogok védelme érdekében
vizsgálatot folytathat, illetve vizsgálat lefolytatását kezdeményezheti. Emellett valóban –
ahogy itt említésre került az alaptörvény kialakítása során, később megjelent az alaptörvény
szövegében – ami most már a hatályos szövegben is megjelenik – a helyettesek funkciója. A
helyettesek megjelenítése kifejezetten azzal a szándékkal történt az alaptörvényben, hogy ez a
két terület, a jövő nemzedékek érdekeinek védelme és a nemzetiségek védelme nevesítetten
jelenjen meg, tehát hogy ne keletkezhessen még a látszata annak, hogy ezek az
alapjogvédelmi tevékenységek alapjogvédelmi körök eltűnnek, és feloldódnak az alapvető

jogok biztosa tevékenységében.
Ezért döntött úgy az alkotmányozó, hogy biztosítja ilyen helyettesi pozíciók

létrehozását. Ez azonban nem változtat azon, hogy a hatáskörök címzettje magának a
hatáskörök ellátásnak a felelőse, az alapvető jogok biztosa. Úgyhogy ezzel kapcsolatban – de
ezt már a privát megbeszéléseinken is az ombudsman úrral többször megbeszéltük – az
alaptörvénnyel teljesen összhangban van az a fajta szabályozás, ami a törvényből kiderül,
hogy egyetlen felelős ombudsman van, az alapvető jogok biztosa, és mellette, az ő
helyettesítésére vannak a helyettesek. A helyettesek nem vehetik át az alapvető jogok biztosa
hatáskörét, ők egy speciális körben látnak el jogvédelmet. Azonban, hogy ez a jogvédelem
milyen formában, milyen intézményi keretek között valósul meg, a jogalkotó elhatározási
szabadságába tartozik ennek a pontos megállapítása.

Ami elhangzott, ugyancsak az ombudsman úrtól, hogy itt visszalépés van, és
megszűnik a jövő nemzedékek érdekeinek védelme, az tényszerűen nem igaz, hiszen a
törvényjavaslat megmondja, hogy az ombudsman hatásköre ezekre a területekre is kiterjed, és
kiemeli mind a két helyettesnél azokat a speciális területeket, amelyek tekintetében az ő

tevékenységük meghatározó lehet a jövőben is. A visszalépés tilalmával kapcsolatosan azt
jelezném, hogy a visszalépés tilalma tartalmi kötelezettséget jelent, onnantól kezdve, hogy ha
egy alapjogvédelmi intézmény valamilyen formában átalakításra kerül, az még önmagában
nem eredményezi az alapjog védelmi szintjétől való visszalépést. Azt gondolom, az
alaptörvényben megjelölt jogvédelem ezeken a speciális területeken – a jövő nemzedékek és a
kisebbségek érdekeinek védelme tekintetében is – ugyanúgy fennmarad, mint ahogy eddig
volt, ebben alapvető változás nincs.

Ami a hatásköröket illeti, tehát ismételten annak hangsúlyozásával, hogy a hatáskörök
az alapvető jogok biztosát illetik meg, bizonyos tekintetben változás következik be a zöld
érdekek, a jövő nemzedékek érdekeinek védelme tekintetében is, ez kétségtelen, ugyanakkor
ezzel együtt bizonyos párhuzamosságok megszüntetésére is sor kerül, hiszen adott esetben
sokkal hatékonyabban tudnak eljárni a környezetvédelmi hatóságok. Például az ombudsman
észlelheti a környezeti érdekek sérelmét, de ebben az esetben – már elnézést kérek, de ezt kell
mondanom –, sokkal komolyabb szakmai apparátussal rendelkező környezetvédelmi hatóság
felszólítása is eredményes lehet a tekintetben, hogy a jogsérelmet megszüntessék. Tehát úgy
látom, hogy e tekintetben a védelem szintje megmarad, csak egy intézményi átalakításról van
szó.
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Még egyszer hangsúlyozom, a törvény természetesen az alaptörvény szövegére
tekintettel került kialakításra, és azzal meglátásunk szerint teljes mértékben összhangban van.

ELNÖK: Köszönöm. További észrevétel? (Jelzésre.) Fülöp Sándor!

Dr. Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa reflexiói

DR. FÜLÖP SÁNDOR, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa: Ha szabad, én is
reagálnék az észrevételekre. Azt gondolom, hogy igaz, amit Gáva Krisztán úr mond, sokat
beszéltünk erről. A KIM mindig azt mondta, hogy nézzem meg az (1) bekezdést, az alapvető
jogok biztosa ellátja ezeket a feladatokat, én mindig azt mondtam, hogy nézzétek meg a
(3) bekezdést, a helyettes ellátja azokat a feladatokat. Azt gondolom, ez nem a ki kit győz le,
ezen lehet évekig huzakodni. Valójában megfér együtt a két dolog, az egyik ellátja ezt, a
másik ellátja azt, ráadásul van olyan, amit nem is láthat el az alapvető jogok biztosa, a jövő
nemzedékek érdekeinek képviselete.

Tehát azt gondolom, hogy nem fehér vagy fekete módon kellene fölfogni ezt a kérdést,
hogy csak akkor érte el a jogalkotás a célját, hogyha teljesen fölszámolta, és így visszaadta
tulajdonképpen a környezetvédelmi hatóságoknak a környezetvédelmi ügyek intézését. A
környezetvédelmi hatóságok – mindig nagyon nagy tisztelettel vagyok irántuk, mert tényleg
áldozatos munkát végeznek –, megteszik, amit tudnak, de nem véletlen, hogy
ombudsmanokra szükség van, a hatóságoknak megvannak a korlátai.

Tehát ilyen alapon teljesen egyetértek Turi-Kovács képviselő úrral – és
tulajdonképpen Szili Katalin képviselő asszony, elnök úr és elnökhelyettes urak is ehhez
csatlakoztak –, hogy vissza kell emelni azokat a garanciákat a törvényjavaslatba, amiket
kivettek belőle. Ugye, nem szólt a minisztérium tisztelt képviselője arról, hogy eltűntek a
speciálisan a környezetvédelmet szolgáló jogi eszközök. Tehát hiába lesz rendkívül jó
szándékú az új biztos ebben az ügyben – ezt soha nem vontam kétségbe –, nem fog tudni
eljárni. Ahogy említettem, kizárja az eljárási lehetőségét eleve ez a tervezet.

Tehát azt gondolom, hogy a visszalépést, amit nagyon helyesen adresszált a helyettes
államtitkár úr, azt igenis figyelembe kell venni. Ismerjük az Alkotmánybíróság húszéves
gyakorlatát, a környezetvédelmet alapvetően intézményvédelemnek fogja föl. Tehát ha az
intézményes védelem szintje csökken, mégpedig drasztikusan, illetőleg ki sem alakul, akkor
mind a jelenleg hatályos alkotmány, mind pedig a január 1-jén hatályba lépő alaptörvény
sérül. Úgy látom, hogy ezen végül is elég keveset lehet vitatkozni a teremben. Nekem is volt
olyan érzésem, hogy a tisztelt minisztérium nem vette figyelembe, hogy az eredeti
előterjesztéshez képest két jelentős ponton a végleges alaptörvényszöveg módosult. Önálló
közjogi méltósággá vált a két helyettes – ez nem volt benne az eredeti szövegben –, és önálló
referádákat kaptak. Tehát nem lehet úgy tenni, mintha ezek a változások meg sem történtek
volna.

Elnézést szeretnék kérni, egy csomó jogpolitikai kérdés van, ha néhány mondatot
Zlinszky tanár úrnak megengednek, mert én csak a jogi részeket tudom igazából adresszálni.
(Ifj. Zlinszky János: A rövidség kedvéért inkább hagyjuk.) Rendben, de nyilván rendelkezésre
állunk, hogyha jogpolitikai kérdések vannak, mert azok bőven akadnak. Tehát el tudunk
jogászkodni, azt hiszem, sajnos elég egyértelmű jogi szempontból a helyzet, de hogy ennek
mik a környezetpolitikai következményei, azt hiszem, igazán az a fontos.

Köszönöm szépen a lehetőséget.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Felhívom a bizottság tagjainak a figyelmét, hogy
mindenki kézhez kapta a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa irodája által készített
javaslatot, amely tulajdonképpen ezen garanciák megteremtését javasolja, amelyekről Turi-
Kovács alelnök úr és mások is beszéltek.
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Döntés általános vitára való alkalmasságról

Ha további kérdés, hozzászólás nincs, akkor szavazásra bocsátom a javaslatot. Tehát
az ombudsmanokról szóló T/3585. számú törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságáról szavazunk. Kérem, aki általános vitára alkalmasnak találja a javaslatot,
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 11 igen szavazat. Ki nem tartja alkalmasnak? (Szavazás.)
4 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság az általános vitára
való alkalmasságot megszavazta.

Megköszönöm a minisztérium, az előterjesztő képviselőjének és az országgyűlési
biztos úr megjelenését. Kérdezem, hogy a javaslatnál a bizottság többségi véleményét ki
kívánja előadni, tekintettel arra, hogy az általános vitára való alkalmasságot a kormányoldal
szavazta meg, azt javasolom, hogy a Fidesz-KDNP frakciószövetség vállalja. (Jelzésre.) Nagy
Andor fogja a többségi véleményt előadni.

A kisebbségi vélemény előadására – ha elfogadják ezt képviselőtársaim – magam
szíves örömest vállalkoznék. (Egyetértő jelzések.) Köszönöm, akkor ezt én fogom ismertetni.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, valamint a fegyveres biztonsági
őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény
módosításáról szóló T/3288. számú törvényjavaslat (Kapcsolódó módosító javaslatok
megvitatása)

Továbblépnénk a második napirendi pontunkra, az atomenergiáról szóló törvényhez
érkezett kapcsolódó módosító javaslatok megvitatására. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
képviseletében Bencsik államtitkár úrnak el kellett mennie, de látom, kollégái itt vannak, akik
képviselik az előterjesztőt.

Kérdezem a minisztérium képviselőjét, hogy előzetesen a kapcsolódó módosító
indítványokhoz általánosságban van-e hozzáfűznivalója.

DR. JOBBÁGY ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Köszönöm szépen, elnök úr, általánosságban nincs.

ELNÖK: Általánosságban nincs, akkor nekikezdhetünk az egyes kapcsolódó módosító
indítványok megvitatásához.

2/1. számon dr. Józsa István képviselő úr a javaslat új 7. §-sal való kiegészítését
javasolja. Kérdezem az előterjesztő képviselőjét.

DR. JOBBÁGY ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
A kormány nem támogatja az indítványt.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki nem támogatja?
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag elutasította.

A 20/1. ajánlási számon Tóth Ferenc képviselő úr javaslatában a 22. §-ban az
atomtörvény 40. §-ának kiegészítését javasolja, új (2) és (3) bekezdés felvételével. Az
előterjesztőt kérdezem.

DR. JOBBÁGY ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Támogatja a kormány.

ELNÖK: Az előterjesztő támogatja a kapcsolódó módosító indítványt. Kérdezem a
bizottság tagjait, ki támogatja Tóth Ferenc képviselő úr módosító indítványát. (Szavazás.)
12 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem szavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.)
2 tartózkodás. Tehát ezt a bizottság támogatja.
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A 30/1. ajánlási számon ugyancsak Tóth Ferenc képviselő úr módosító indítványa
következik, a 31. § kiegészítését javasolja. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. JOBBÁGY ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
A kormány nem támogatja. A kormány végül is úgy döntött, hogy az eredeti 8. javaslatot
támogatja a támogatott sorban, tehát ezt a 30/31. számú kapcsolódó módosító indítványt nem
támogatja.

ELNÖK: Tehát ezt a kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja?
(Szavazás.) 8 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem szavazat. Ki tartózkodott?
(Szavazás.) 2 tartózkodás, tehát a bizottság támogatta.

(Jelzésre.) Bödecs képviselő úr!

BÖDECS BARNA (Jobbik): Egyetlen megjegyzést szeretnék tenni a
30/1. javaslathoz, hogy a törvénynek ez a szakasza nem volt megnyitva, tehát tudomásom
szerint nem lehet olyan paragrafushoz módosító indítványt benyújtani, amit a beterjesztő nem
nyitott meg. Márpedig a fegyveres biztonsági őrségről szóló törvény 6. paragrafusát az
előterjesztő kormány nem nyitotta meg.

ELNÖK: Tekintve, hogy nem mi vagyunk az első helyen kijelölt bizottság, azt
gondolom, hogy ezt a problémát a frakció tagjainak a gazdasági bizottságban kell jelezni, és a
gazdasági bizottság fordulhat az alkotmányügyi bizottsághoz, hogy megállapítsa ennek a
módosító indítványnak a házszabályszerűségét, illetve jogszerűségét.

Ezzel akkor lezártuk ezt a napirendi pontot, megköszönöm a minisztérium
képviselőjének a jelenlétet.

A környezetvédelmi termékdíjról szóló T/3387. számú törvényjavaslat (Kapcsolódó
módosító javaslatok megvitatása)

Továbblépünk a 3. napirendi pontra, a környezetvédelmi termékdíjról szóló
törvényjavaslat kapcsolódó módosító javaslatainak a megvitatására. Az előterjesztő Sebestyén
László képviselő úr, látom, már elfoglalta a helyét, köszöntöm. A kormány képviseletében
Rácz András helyettes államtitkár úr is megjelent, szintén köszöntöm. Összesen 12 darab
kapcsolódó módosító indítvány érkezett. Kérdezem, hogy előzetesen az előterjesztőnek vagy
a kormánynak van-e hozzáfűznivalójuk a kapcsolódó módosító indítványokhoz.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Először is köszöntöm a
bizottságot és a résztvevőket, nincs hozzáfűznivalóm.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Jó napot
kívánok! Én is köszöntöm a bizottságot. Annyi hozzáfűznivalóm van, hogy jelenleg csak
tárcaálláspontot tudok a témában előadni. Megküldtük a KIM-nek az anyagot, de még válasz
nem érkezett, tehát még kormányálláspont nincs, csak tárcaálláspont.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Tehát a tárcaálláspontot fogjuk hallani, akkor rátérnénk
az egyes kapcsolódó módosító indítványok tárgyalására.

Az 1. ajánlási pontban a gazdasági bizottság a törvényjavaslat 2. § (8) bekezdésének
módosítását javasolja. Az előterjesztő álláspontját kérdezem.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz): Támogatom.
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ELNÖK: A tárca álláspontja?

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Szintén
támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) 13 igen szavazat. Ki nem
támogatja? 1 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás, tehát ezt a bizottság
támogatja.

A 2. ajánlási pontban dr. Aradszki András képviselő úr a törvényjavaslat 3. §
(2) bekezdés b) pontjának módosítását javasolja. Az előterjesztő álláspontját kérdezem.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: A tárca álláspontját kérdezem.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) 11 igen szavazat. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 4 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) A bizottság támogatja.

A 3. ajánlási pontban a gazdasági bizottság módosító indítványa következik. Az
előterjesztő álláspontját kérdezem.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: A tárca álláspontját kérdezem.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium):
Támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag
támogatja.

A 4. ajánlási pontban ugyancsak a gazdasági bizottság kapcsolódó módosító
indítványa következik. Az előterjesztő álláspontját kérdezem.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: A tárca álláspontját kérdezem.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium):
Támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag
támogatja.

Az 5. ajánlási pontban Aradszki András kapcsolódó módosító indítvány a következik.
Az előterjesztő álláspontját kérdezem.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: A tárca álláspontját kérdezem.
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DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium):
Támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) 11 igen szavazat. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 4 nem szavazat ellenében a bizottság támogatja.

A 6. ajánlási pontban Aradszki András képviselő úr módosító indítványa következik.
Az előterjesztő álláspontját kérdezem.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: A tárca álláspontját kérdezem.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium):
Támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag
támogatja.

A 7. ajánlási pontban ugyancsak Aradszki András képviselő úr módosító indítványa
következik. Az előterjesztő álláspontját kérdezem.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: A tárca álláspontját kérdezem.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium):
Támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag
támogatja.

A 8. ajánlási pontban a gazdasági bizottság kapcsolódó módosító indítványa
következik. Az előterjesztő álláspontját kérdezem.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: A tárca álláspontját kérdezem.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium):
Támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag
támogatja.

A 9. ajánlási pontban ugyancsak a gazdasági bizottság módosító indítványa
következik. Az előterjesztő álláspontját kérdezem.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: A tárca álláspontját kérdezem.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium):
Támogatjuk.
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag
támogatja.

A 10. ajánlási pontban ismét a gazdasági bizottság módosító indítványa következik.
Az előterjesztő álláspontját kérdezem.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: A tárca álláspontját kérdezem.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium):
Támogatjuk. (Bödecs Barna: Szót kérek, elnök úr.)

ELNÖK: Igen, Bödecs képviselő úr szeretne hozzászólni.

BÖDECS BARNA (Jobbik): Itt nagyon határozottan szeretnék véleményt nyilvánítani.
Nem arról van szó, hogy a saját módosító indítványomat bármilyen formában is előtérbe
kívánom helyezni, ugyanakkor az itt beterjesztett módosításban egy rendkívül ellentmondásos
és diszkriminatív szabályozás került beterjesztésre, míg az én módosító indítványomnál az
előterjesztő, illetve a minisztérium képviselője azt állította, hogy az a módosító indítvány
azért nem támogatható, mert nem tudják a tárgyévtől eltérő szabályozás ellenőrzését
biztosítani. Most pedig egy olyan bizottsági módosító indítványt terjesztenek be, amelyik a
külföldről behozott csomagolás esetében megengedi a tárgyévtől való eltérést, a belföldön
forgalomba hozottnál pedig nem. Ez rendkívül diszkriminatív, ez a belföldi gazdasági
szereplőket diszkriminálja azokkal szemben, akik import csomagolóanyagot hoznak be. Ez a
javaslat ebben a formában ezért nem támogatható.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e erre reagálni az előterjesztő vagy a tárca
képviselője.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm, nem.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca
sem.

ELNÖK: Akkor szavazásra bocsátom a 10. ajánlási pontban a gazdasági bizottság
kapcsolódó módosító indítványát. Kérem, aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.)
10 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem szavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.)
1 tartózkodás, a bizottság támogatja.

A 11. ajánlási pontban Szilágyi László képviselő úr módosító indítványa következik.
Az előterjesztő álláspontját kérdezem.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: A tárca álláspontját kérdezem.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem
támogatjuk.
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) 4 igen szavazat. Ki nem
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 10 nem szavazat, tehát a bizottság egyharmada sem
támogatta.

A 12. ajánlási pontban ugyancsak Szilágyi László képviselő úr módosító indítványa
következik. Az előterjesztő álláspontját kérdezem.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: A tárca álláspontját kérdezem.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca
sem támogatja.

ELNÖK: (Jelzésre.) Szilágyi képviselő úr kér szót. Parancsoljon!

SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az a kérdésem,
hogyan állhat elő az a helyzet, hogy egy vállalkozás, egy kötelezett mindent teljesít, mindent
begyűjt, mindent megtesz, talán többet is, mint ez a „pahubegyü” nevű szervezet, ami létre
fog jönni, és mégis fizetnie kell rendszerhasználati díjat. Nem érzik-e, hogy itt van valamiféle
versenyjoggal ellentétes helyzet, nem gondolják-e ezt alapvetően diszkriminatívnak?

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Sebestyén képviselő úr!

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz): Nem érzem így. Nekem az a furcsa, hogy itt kaptuk
a képviselő úrtól a módosítókat, és az az érdekes eset állt elő, hogy az egyiknél óriási mérvű
díjemeléseket próbál behozni – van, ahol tízszeres díjemelést –, de van olyan tétel is, egy
másik módosító, amely ezer forinttal olcsóbbra akarja tenni, mint ahogy ön akarja. Emellett
nem látom semmilyen olyan számítását vagy valamit, ami alapján bármelyik tételre is
nyugodt szívvel azt tudnám mondani, hogy igen, rendben van.

Az általunk beadott törvénynél ki vannak számolva a tételek, tehát ez gyakorlatilag
számszerűsítve van, az önét nem látom. A másik módosítónál pedig az a csoda állt elő, hogy a
rendszerirányítási költségeket nulla forintra kívánja megállapítani, holott ezen a díjtételen
keresztül biztosítjuk az állami felügyeletet minden egyéni teljesítő esetében. Tehát a kettő
gyakorlatilag egyenesen ellenkező irány. Az egyik nagyon szigorítani akar, a másik pedig
nagyon enyhíteni. Tehát ezek miatt nem tudtuk támogatni a javaslatait.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. A tárca álláspontját kérdezem.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium):
alapvetően egyetértek az elhangzottakkal, ami a díjtételekre vonatkozik, a 12. módosító
indítvánnyal kapcsolatban pedig az a tárca véleménye, hogy rendszerirányítási díjat,
alapköltséget mindenféle esetben fizetni kell, akkor is, ha valaki eléri a felső hasznosítási
arányt. Hiszen őt is ellenőrizni kell. Attól, hogy az iskolában a gyerek kapott egy ötöst, az
nem azt jelenti, hogy utána eldobhatja az ellenőrző könyvét, hanem lehet, hogy a következő

héten neki is felelni kell attól függetlenül, hogy jó jegyet vitt haza.
Tehát az ellenőrzést és az állami felügyeletet indokolt ezekben az esetekben is

fenntartani, ez áll a rendszerirányítási költség mögött. Aki eléri a felső hasznosítási arányt, a
másik két költségtényező alól természetesen mentesül.
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Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Szilágyi képviselő úr!

SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Köszönöm a szót ismét. A díjtételekkel kapcsolatban
külön nem kértem szót, biztosan hosszadalmas lenne külön belemenni az egyes sorokba.
Számításokat önöktől sem láttunk, egyetlenegy sort nem láttunk, ami alátámasztotta volna
ezeket a díjtételeket, de ezen emelkedjünk túl.

A 12-esnél kértem szót, és tényleg az a kérdés, hogy ha valaki minden
környezetvédelmi célt teljesít, márpedig környezetvédelmi cél van ebben a
törvénytervezetben. Ugye, arról szól, környezetvédelmi termékdíjnak hívják ezt az elvonást,
és ez arra való, hogy hasznosítás történjen, sőt valamilyen módon a kibocsátást is lehessen
csökkenteni. Tehát ha egy vállalkozó minden feltételnek megfelel, és mindent teljesít, esetleg
többet is teljesít, mint amit a törvény elvár, akkor miért kell még neki rendszerirányítási díjat
is fizetni. Tehát miért kell neki egy külön adót befizetni, hogy aztán őt ellenőrizhesse az
állam? Ez az, amire a kérdésem irányult.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Az előterjesztő vagy a tárca képviselője kíván-e reagálni?
(Jelzésre.) Igen, Sebestyén képviselő úr.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz): Miért is fordul ilyen elő? Az a helyzet - akkor
konkrét példát mondok -, hogy Magyarországon az autógumi-felhasználási kapacitás a
hatszorosára emelkedett annak, mint amennyi az évente kiadott autógumik mennyisége.
Mindez a kapacitásbővítés gyakorlatilag az adófizetők pénzéből fordult elő. Na, ezt akarjuk
megelőzi. Ezért szükséges az, hogy az állam kőkeményen beavatkozzon minden egyes ilyen
szegmensbe.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazásra bocsátanám a 12. ajánlási számon szereplő
kapcsolódó módosító indítványt. Kérem, aki támogatja a javaslatot, kézfelemeléssel
szavazzon! (Szavazás.) 4 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 11 nem szavazat.
Tartózkodás nem volt, tehát a bizottság egyharmada sem támogatja.

Ezzel a napirendi pontot lezárom, köszönöm a helyettes államtitkár úrnak, illetve
Sebestyén képviselő úrnak a részvételt.

A privatizációs szerződések környezetvédelmi és természetvédelmi előírásainak a
Kormány általi felülvizsgálatáról szóló H/3345. számú határozati javaslat
(Új/átdolgozott változat a H/1711. szám helyett) (Kapcsolódó módosító javaslatok
megvitatása)

Továbblépnénk a következő napirendi pontunkra, a privatizációs szerződések
környezetvédelmi és természetvédelmi előírásainak a Kormány általi felülvizsgálatáról szóló
H/3345. számú határozati javaslathoz érkezet kapcsolódó módosító javaslatok
megtárgyalására.

Az 1. ajánlási ponton a gazdasági bizottság a határozati javaslat 1. pont a) alpontja
módosítását javasolja, az Állami Számvevőszék bevonása helyett az Állami Számvevőszék
tájékoztatását fogalmazza bele a javaslatba. Erről még a bizottság nem határozott. Az
előterjesztő képviseletét ki látja el? (Jelzésre.) Nagy Andor alelnök úr.

DR. NAGY ANDOR (KDNP) előterjesztőként: Támogatjuk előterjesztőként.



- 23 -

ELNÖK: A kormány álláspontját kérdezem.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium):
Tájékoztatni szeretném a bizottságot, hogy ebben az esetben kormányálláspont is van, ma
reggel érkezett meg, támogatjuk.

ELNÖK: Tehát az 1. ajánlási pontban a gazdasági bizottság módosító indítványát
mind az előterjesztő, mind a kormány támogatja.

Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 12 igen szavazat.
Ki nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem szavazat. Ki tartózkodik? (Nincs jelzés.) Ilyen nincs.
Tehát ezt a bizottság támogatja.

A 4. ajánlási pont következik. A 2. pontban Szili Katalin képviselő asszony
javaslatáról már döntöttünk, a 3. ajánlási ponton Kepli Lajos javaslatáról szintén már
döntöttünk, tehát a 4. ajánlási pontban a gazdasági bizottság módosító indítványát tárgyaljuk.
Az előterjesztőt kérdezem.

DR. NAGY ANDOR (KDNP) előterjesztőként: Támogatjuk.

ELNÖK: A kormány álláspontját kérdezem.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium):
Támogatjuk.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.)
13 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem szavazat. Ki tartózkodik? (Nincs
jelzés.) Tartózkodás nincs, a bizottság támogatja.

Az 5. pontban Kepli Lajos javaslatáról már szintén határoztunk.
A kiegészítő ajánlás 1. ajánlási pontja Stágel Bence képviselő úr módosító indítványa

a határidő kitolásáról. Az előterjesztő álláspontját kérdezem.

DR. NAGY ANDOR (KDNP) előterjesztőként: Támogatjuk.

ELNÖK: A kormány álláspontját kérdezem.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium):
Támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag
támogatja.

Köszönöm, a napirendi pontot ezzel lezárom, megköszönöm államtitkár úrnak és az
előterjesztő képviselőjének a segítségét.

Egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló T/3415. számú
törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása)

A következő napirendi pontunk az egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú törvények
módosításáról szóló számú törvényjavaslat módosító javaslatainak a megvitatása. A
Vidékfejlesztési Minisztérium részéről kérem az előterjesztő képviselőjét, hogy mutatkozzon
be.
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BAGI ANDRÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Bagi András vagyok a Vidékfejlesztési Minisztérium jogi főosztályáról.

ELNÖK: Köszönöm. A T/3415. számú törvényjavaslathoz négy darab módosító
javaslat érkezett.

Az 1. ajánlási ponton Szabó Rebeka képviselő asszony módosító indítványa szerepel.
Kérdezem az előterjesztő képviselőjét az álláspontjáról.

BAGI ANDRÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tárcaálláspontot tudok mondani
mindegyik módosító indítványról, ezt nem támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 14 nem szavazat. Ki tartózkodik? (Nincs jelzés.) Nincs, tehát a
bizottság egyharmada sem támogatja.

A 2. ajánlási ponton Szabó Rebeka képviselő asszony módosító indítványa következik.
Az előterjesztő képviselőjének álláspontját kérdezem.

BAGI ANDRÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tárcaálláspontot tudok mondani
mindegyik módosító indítványról, ezt nem támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 14 nem szavazat. Ki tartózkodik? (Nincs jelzés.) Nincs, tehát a
bizottság egyharmada sem támogatja.

A 3. ajánlási pontban Kepli Lajos képviselő úr módosító indítványa következik. Tárca
álláspontját kérdezem.

BAGI ANDRÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tárcaálláspontot tudok mondani
mindegyik módosító indítványról, ezt nem támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 14 nem szavazat. Ki tartózkodik? (Nincs jelzés.) Nincs, tehát a
bizottság egyharmada sem támogatja.

A 4. ajánlási pontban Kepli Lajos képviselő úr módosító javaslata következik. Az
előterjesztő álláspontját kérdezem.

BAGI ANDRÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tárcaálláspontot tudok mondani
mindegyik módosító indítványról, ezt nem támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 14 nem szavazat. Ki tartózkodik? (Nincs jelzés.) Nincs, tehát a
bizottság egyharmada sem támogatja.

Ezzel a napirendi pontot lezárom. Megköszönöm Bagi úrnak az előterjesztő
képviseletét.

Egyebek

Az egyebek napirendi pont alatt tájékoztatom a bizottságot, hogy a következő
ülésünket előreláthatólag - bár ez a parlament napirendjétől függ - június 27-én 8 óra
30 perces kezdettel tartjuk. (Jelzésre.) Bödecs képviselő úr kért szót.
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BÖDECS BARNA (Jobbik): Tisztelt Bizottság! Azzal a kéréssel fordulok elnök
úrhoz, mivel az MSZP képviselői ma sincsenek jelen a bizottsági ülésen, hogy legyen szíves a
jelenléti ívek alapján megvizsgálni, hogy a 8.30-as időpontot, amelyet az MSZP kérésére
vezettünk be, indokolt-e fenntartani, ugyanis amennyiben nem, akkor szerencsésebb a plenáris
ülés kezdete miatt egy kicsit későbbi időpontban kezdeni az ülést.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Meg fogom vizsgálni, a múltkori alkalommal jelen volt a
bizottság szocialista alelnöke, de át fogom tekinteni a jelenléti íveket.

BÖDECS BARNA (Jobbik): Köszönöm szépen.

ELNÖK: Ha más észrevétel nincs, akkor megköszönöm a bizottság tagjainak a
jelenlétet és lezárom a mai ülést.

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 58 perc)

Jávor Benedek
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


