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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 41 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

JÁVOR BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Fenntartható fejlődés bizottságának tagjait és a megjelent 
kedves vendégeinket! Tekintve, hogy meglehetősen korlátozott a rendelkezésünkre álló idő, 
és még frakcióülések vannak a mai délelőtt folyamán, gyorsan belevágnánk a mai napirendbe. 
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, úgyhogy el tudjuk kezdeni a munkát. A mai 
ülésünk napirendje két napirendi pontot tartalmaz, amely írásban előre ki lett küldve: a 
kiemelt beruházásokról szóló törvény vitáját, illetve az „egyebek” napirendi pontot. 

Kérem, hogy aki ezt a napirendi javaslatot így támogatni tudja, az kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Nincs jelzés.) Egyhangúlag 
elfogadtuk a napirendet. 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/5932. szám) 

Meg is tudjuk kezdeni a munkát. Első napirendi pontunk tehát a nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról szóló, T/5932. számú 
törvényjavaslat. A törvényjavaslat előterjesztője a Belügyminisztérium részéről Szaló Péter 
helyettes államtitkár úr, akit tisztelettel köszöntök a bizottság ülésén. Megkérem, hogy 
ismertesse a javaslatot a bizottsággal. 

Dr. Szaló Péter szóbeli kiegészítése 

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy bemutassam munkatársamait, 
Pénzes Zsuzsa főosztályvezető-helyettes asszonyt a Vidékfejlesztési Minisztériumból, 
Harsányi Zsolt főosztályvezető urat a Belügyminisztériumból és Hegedűs Annamária 
asszonyt a Belügyminisztérium építésügyi főosztályáról.  

A törvényjavaslat a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások eljárási 
idejének csökkentésére vonatkozik. Mint ismeretes a tisztelt bizottság előtt, a 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások megvalósításáról külön törvény 
rendelkezik, a külön törvény pedig elrendeli, hogy ezen ügyekben az egyes közreműködő 
hatóságoknak soron kívül kell eljárni, és általában meghatározta a törvény, hogy az 
ügyintézési határidő legfeljebb két hónap lehet. Jelenleg e szabályok alól a környezetvédelmi 
eljárások kivételek. A környezetvédelmi eljárások, megelőzve az építésügyi hatósági 
eljárásokat, több hónapos ügyintézési határidejükkel jelentősen elhúzzák az építési 
beruházások, engedélyezések folyamatát, ezért a kormány úgy döntött – és ennek felel meg a 
benyújtott törvényjavaslat –, hogy a környezet védelmének általános szabályairól, valamint a 
természet védelméről szóló törvények hatálya alá tartozó eljárásokra is kiterjeszti a két 
hónapos ügyintézési határidő hatályát.  

Új kivételként kerül meghatározásra a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló törvény szerinti előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati és egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárás, ahol az ügyintézési határidő 30 napra csökken, 
kivételt jelent továbbá az összevont eljárás és az összekapcsolt eljárás, mely eljárások 
esetében két önálló eljárás egy időben vagy egymás után történő lefolytatására kerül sor. Az 
összevont eljárásnál a jelenlegi általános ügyintézési határidő négy hónap, amely a tervezet 
nyomán 30 napra csökken; az összekapcsolt eljárás esetén a jelenlegi általános ügyintézési 
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határidő szakaszonként 3-3 hónap, amely a tervezet nyomán 30-30 napra csökkenne, amely 
jelentősen fel tudja gyorsítani a tervezett beruházások megvalósítását. Természetesen nem 
említettem a jogorvoslati határidőket, illetve a közmeghallgatásra fordított határidő 
megállapítását. Ezen nem változtat a törvényjavaslat, ez továbbra is az ügyfelek 
rendelkezésére áll. Úgy gondolom, hogy ennek nagyon jelentős hatása van a beruházásokra. A 
kormány egészében megvizsgálta a nemzeti stratégiai referenciakeret végrehajtását, az uniós 
források felhasználásának ütemét, és az elmaradások mérséklése érdekében teszi ezt a 
javaslatot. Kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassák a javaslat elfogadását, általános 
vitára való alkalmasságának megállapítását. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak a beszámolót. Kérdezem, hogy 

a Vidékfejlesztési Minisztérium részéről van-e kiegészítés az elhangzottakhoz. 
 
DR. PÉNZES ZSUZSANNA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem egészítjük ki. 

(Bödecs Barna: Á, minek?)  
 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor a bizottság tagjainak adom meg a lehetőséget, hogy 

feltegyék kérdéseiket, megtegyék észrevételeiket. (Jelzésre:) Elsőként Kepli Lajos képviselő 
úr következik. 

Kérdések, hozzászólások 

KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Egészen egyszerű dolgom 
lenne, egy mondatban is összefoglalhatnám: a Jobbik Magyarországért Mozgalom frakciója 
teljes egészében elutasítja nemcsak az előttünk fekvő javaslatot, hanem magát az általa 
módosítani kívánt törvény létezését is, egyetlenegy módosító indítványt tudunk ezzel 
kapcsolatban beadni, ami az eredeti törvényt is hatályon kívül helyezi. Ami pedig most ezt a 
módosító javaslatot illeti – mert most erről beszélünk –, teljesen elfogadhatatlannak tartjuk 
azt, hogy ezek az ügyintézési határidők ilyen módon drasztikusan lecsökkenjenek, illetve nem 
ezt tartjuk önmagában elfogadhatatlannak, hanem azt, hogy ez csak egy kivételezett körnél, a 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásoknál lesz elérhető. Ha azt mondjuk, hogy 
egyszerűsítsük le az eljárásokat, ne legyen ilyen bonyolult a környezetvédelmi 
engedélyeztetés, kicsit gyorsítsunk a folyamatokon azért, hogy több beruházás legyen, és több 
munkahely teremtődjön, az odáig rendben van, de akkor tegyük ezt meg mindenkinek, hiszen 
Magyarországon – főleg a mai helyzetben – minden egyes beruházásnak, ami akár egyetlen 
munkahelyet létrehoz, nemzetgazdasági szempontból kiemeltnek kellene lennie.  

Ez a Gyurcsányék által megalkotott törvény annak idején arra szolgált, hogy a 
különböző, általuk favorizált, kormányzati hátszéllel rendelkező beruházások minél 
könnyebben keresztülmenjenek a rendszeren, és minél gyorsabban megvalósulhassanak. 
Nagyon sajnáljuk, hogy a jelenlegi kormány is fenntartotta ezt a törvényt, sőt továbbmegy 
annak lebutításában, és gyakorlatilag maholnap már Pintér Sándor belügyminiszter úr fogja 
megmondani, hogy melyik az a beruházás, amely káros a környezetre, és melyik az, amelyik 
nem. Én nem kétlem a belügyi tárca szakértelmét, amennyiben a környezetvédelmi ágazat 
szétveréséről van szó – ezt a vízügy átszervezésénél már tökéletesen megmutatták, és a 
lobbierejüket is –, de teljesen nonszensz, hogy ez a javaslat lecsökkentené a hat hónapos 
ügyintézési határidőt 60 napra. Akkor vagy eddig ültek feleslegesen a hatóságnál az iratokon, 
és meg lehet csinálni ezt 60 nap alatt is, vagy pedig az ügyféli jogok olyan mértékű 
csorbulásától kell tartani – itt pedig a külső érdekelt ügyfelek, civil szervezetek és természetes 
személyek ügyféli jogállására gondolok –, ami lehetetlenné teszi, hogy egyáltalán 
beleszóljanak abba, hogy mi valósul meg és mi nem valósul meg. Bár hallottuk, hogy a 
közmeghallgatás még egyelőre megmarad, és egyelőre a jogorvoslati eljárás is rendelkezésre 
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áll, de egy ilyen villámgyorsan átvert törvényjavaslatnál gyakorlatilag idejük, alkalmuk sem 
lesz arra; mire feleszmélnek, már ki lesz adva a környezetvédelmi engedély anélkül, hogy 
érdemben hozzászólhatnának. Önmagában ez már csak egy újabb szög a környezetvédelem 
koporsójában, és mi önmagában az egész törvényt elutasítandónak tartjuk, és teljes egészében 
ellenezzük. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Turi-Kovács Béla alelnök úr! 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én a magam 

részéről általában mindig támogatom azokat az indítványokat, amelyek az ügyintézési 
határidőt csökkenteni igyekeznek; ez esetben is az az álláspontom, hogy az ésszerűség 
határain belül a csökkentés indokolt vagy indokolt lehet. Azzal valóban lehet vitatkozni, hogy 
ez csak erre a körre terjedjen-e ki, vagy kiterjedjen más körre is, de én ezt egy első lépésnek 
gondolom, és az ésszerűség határain belül ezeknek a határidőknek a csökkentését nemcsak 
lehetségesnek, hanem azt merem mondani, hogy a gyakorlatban szükségesnek is kell 
tekinteni. Számos olyan eset volt, és ezt lehetett tapasztalni – és nem hiszem, hogy ez a 
környezetvédelem kárára, ártalmára lenne –, amikor kifejezetten olyan helyzetek adódtak, 
ahol a beruházások olyan indokokból csúsztak, olyan indokokból nem valósultak meg, 
amelyekről utóbb kiderült, hogy nem valós felvetéseken alapulnak. Az én meggyőződésem 
tehát az, hogy természetszerűleg minden jogorvoslat ésszerű kihasználásával az ügyintézési 
határidők csökkentését önmagában nem lehet kifogásolni. Ezért a magam részéről azzal 
támogatom ennek az általános vitára való alkalmasságát, hogy a kormány vizsgálja meg azt is, 
hogy a következőkben e körön túlmenően a beruházások más részeire is kiterjeszthető-e az 
ügyintézés ésszerű határidő-csökkentése.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Bödecs Barna! 
 
BÖDECS BARNA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Szeretném mélységes 

felháborodásomat kinyilvánítani ezzel a jogszabálytervezettel kapcsolatban. Önök itt most a 
Gyurcsány-kormány legjobb hagyományait folytatják. Az a 2006. évi törvény, amit ebben a 
tárgyban a Gyurcsány-kormány létrehozott, egy olyan kétsebességes gazdaságot alapoz meg, 
ahol vannak a gazdagok, vannak a lobbisták, vannak a tőkeerősek, akiknek mindent lehet, és 
vannak a kicsik, akiknek pedig maradnak ugyanazok a jogszabályi előírások és ügyintézési 
határidők, mert ők a pórnép. Önök ezt a jogszabályt már egyszer erősítették ebbe az irányba, 
most pedig a jogszabályban még megmaradt környezetvédelmi elemeket rombolják le. Ezzel 
a jogszabállyal egyet lehet csinálni: ezt a jogszabályt eltörölni kell. Egy nemzeti kormány egy 
ilyen jogszabályt nem engedhet meg magának. Önöknek lenne lehetőségük arra, hogy az 
általános engedélyezési szabályozásról szóló jogszabályt átgondolják, idehozzák a parlament 
elé, és mindenkire egységes szabályozást csináljanak, de arra szerintem nincs, hogy a 
tőkeerőseket, a lobbistákat ilyen módon támogassák, meg gyakorlatilag adott esetben hozzá 
nem értő vezetők kezébe egyszemélyi döntési lehetőségeket adjanak.  

Engedjék meg, hogy elmondjam azt, hogy azt a törvényt, amit önök most 
módosítanak, a közvélemény Sukoró-törvénynek hívja, ugyanis az volt az egyik ilyen kiemelt 
beruházás. Mi lenne ma a Velencei-tónál, ha az a beruházás megvalósulhatott volna? A 
törvény megadja a lehetőséget arra, hogy bármi ilyen visszaélés történhessen. Ugyanolyan 
egyébként egy környezetvédelmi eljárásnál ez a 30 nap, mint az egynapos cégbejegyzés. Pont 
önök azok, akik kifogásolják azt, hogy gyakorlatilag maffiózók tudnak cégeket alapítani 
Magyarországon, és ezek a maffiózók majd adott esetben élnek a kiemelt beruházás 
lehetőségével is. Egy környezetvédelmi vagy természetvédelmi ügy, egy probléma, ami egy 
beruházás kapcsán felmerül, nem 30 napos kérdés, tehát itt magát a 30 napot is élesen 
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kifogásolom. Lehet, hogy a 120 napról el lehetett volna gondolkodni a másik szabályozás 
keretében, és egységesíteni lehetett volna az eljárást, de az, hogy önök gyakorlatilag nem 
hagynak időt sem az ezzel kapcsolatos szakmai munkára, sem a jogorvoslati eljárás 
előkészítésére és annak tartalmára, ez nem más, mint mutyi- és pénzlenyúlás-támogatás. 
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Szabó Imre alelnök úr! 
 
SZABÓ IMRE (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Elöljáróban szeretném rögzíteni, 

hogy az MSZP-frakció – közel sem olyan radikálisan vezérelve, mint amit az ellenzéki 
képviselő urak eddig elmondtak – nem tud egyetérteni ennek a törvénynek a sugallatával, és 
nem tartja általános vitára alkalmasnak. Egész egyszerűen az elmúlt két év a magyar 
közigazgatásban, és ha szűkebben vesszük, akkor a környezetvédelmi szakigazgatásban olyan 
megszorításokat, olyan mérvű leépítéseket hozott, amikkel párhuzamosan egy ilyen ügy 
keresztülvitele, szakmai megalapozottsága és azok a garanciális elemek, amelyek 
mindenképpen szükségesek ahhoz, hogy valóban jó döntések szülessenek, nincsenek meg. 
Nem látjuk annak a szándékát sem, hogy akkor ezzel párhuzamosan olyan szakmai háttereket, 
olyan forrásokat, olyan megkülönböztető eljárásmódokat lehet alkalmazni, ami együtt jár 
azzal, hogy egyébként a másik oldalon, a szakmai oldalon, a közigazgatás szakemberei 
körében rendelkezésre állnak azok az eszközök, azok a lehetőségek, amelyek egy ilyen 
radikális nagyságrendű csökkenést legalábbis ellensúlyozni tudnának.  

Nem mennék most bele abba, hogy indokolt-e egy európai fejlesztési időszak első 
időszakában kiemelt ügyeket nevesíteni, és hogy a 2006-os törvény e tekintetben helyes volt-
e, vagy nem volt helyes, de azt gondolom, hogy nemzeti ügyként kell kezelni természetesen a 
munkahelyteremtést is, nemzeti ügyként kell kezelni Magyarország tőkevonzó képességét is, 
és még sorolhatnám. Ezzel együtt azt gondolom, hogy ez most a lónak az a bizonyos túlsó 
oldala, ahova a törvényalkotási szándék most éppen átcsúszott, ezért az MSZP nem tartja 
általános vitára alkalmasnak a törvénymódosítást. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Nagy Andor alelnök úr! 
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Érdekes, hogy milyen 

heves vita bontakozott itt ki a törvénymódosítás kapcsán. Szeretnék reagálni arra, amit az 
általam egyébként nagyra becsült Bödecs Barnától hallottam. Politikailag meg morálisan még 
értem is, amit mondasz, de azért óvatosabban fogalmaznék, amikor maffiózókról, lobbistákról 
meg mutyizásról, pénzlenyúlásról beszélsz. Az egész államigazgatásra általánosságban 
ráhúzni ezt a megbélyegzést túlzásnak vélem; nem mondom, hogy nincsenek veszélyes 
jelenségek, de azért ennyire durván nem fogalmaznék. 

Értem az ellenvetéseket azzal kapcsolatban, hogy most a határidőket radikálisan 
lejjebb visszük, hiszen a hat hónapról lemegy 60 napra meg négy hónapról egy hónapra. Ez 
egy jelentős mértékű csökkentés, és valóban felmerülhet a kérdés, hogy alkalmas-e, képes-e a 
mai magyar államigazgatás megbirkózni egy ilyen feladattal. Szeretném azonban kiemelni 
államtitkár úr hozzászólásának azt az elemét, ami azzal kapcsolatos volt, hogy hogyan állunk 
a nemzeti stratégiai referenciaprogramokkal. Ne felejtse el senki, hogy 2012-t írunk! 2013-ig 
kifut a hétéves európai uniós költségvetési év, és elveszíthetünk egy csomó pénzt. Lehet itt 
riogatni maffiózókkal meg lobbizással, de ha a mérleg egyik serpenyőjébe azt teszem, hogy 
milliárdokat vagy akár százmilliókat bukhat Magyarország azért, mert túlságosan hosszú az 
engedélyezési folyamat, akkor azt mondom, hogy igenis el kell menni ebbe az irányba, mert 
ez az ország nem annyira gazdag, hogy megengedje magának, hogy akár egy forintot is 
elveszítsünk.  
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Összességében azt tudom mondani, hogy a mai magyar nyilvánosság alkalmas arra, 
hogy felderítsen mindenféle visszaéléseket; én nem félteném ettől az államigazgatást. A 
munkahelyteremtés – ahogy az előbb volt miniszter úr is mondta – egy nemzeti ügy, és én 
úgy nézem ezt a törvénymódosítást, hogy az európai uniós pénzek megtartása és a 
munkahelyteremtés prioritást élvez. Sérülhet valóban egy környezetvédelmi érdek, de erre 
majd államtitkár úr elmondja, hogy milyen garanciák vannak (Bödecs Barna: Semmilyen.), én 
azonban ezt nem látom olyan mértékben veszélyeztetettnek, hogy ne mozduljunk el az 
engedélyezés ilyen radikális csökkentése irányába.  

Összességében azt tudom tehát mondani, megismételve – amit Turi-Kovács Béla 
alelnök úr mondott –, hogy a kormánypártok, a Fidesz és KDNP is általános vitára 
alkalmasnak tartja ezt a törvényt, és képesnek is érezzük magunkat arra, hogy az ilyen 
vádakkal szemben akár az általános vitában, majd a részletes vitában is megvédjük az 
álláspontunkat. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nekem is lenne néhány észrevételem, illetve kérdésem. 

Erre az időre átadom az elnöklést Nagy Andor alelnök úrnak. 
 

(Az elnöklést dr. Nagy Andor, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Az elnöklést átveszem, és megadom a szót Jávor Benedeknek. 
 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen. Az a helyzet áll elő, ami nem 

gyakran, hogy az LMP-frakció álláspontja nagymértékben egyezik a Jobbik-frakció 
álláspontjával. Azt gondolom, hogy ez a beterjesztett törvényjavaslat a magyar 
környezetvédelem szégyensorozatának egy újabb látványos állomása. (Bödecs Barna: Így 
van.) Maga ez a kiemelt beruházási törvény, ami a Gyurcsány-kormány eszköze volt arra, 
hogy egy minden normatív elemet nélkülöző eljárásban a kormány bizonyos beruházásokat a 
saját jogorvoslattal nem rendelkező eljárásban, saját hatáskörben kiemelt beruházássá 
nyilvánítson, azt gondolom, hogy önmagában sérti a jogbiztonság és a jog előtti egyenlőség 
elvét. Az LMP-frakció emiatt már korábban benyújtott egy olyan törvényjavaslatot, amely az 
egész kiemelt beruházásos törvény törlését célozta, de sajnos ezt a kormányoldal annak idején 
lesöpörte. Egész egyszerűen nem tudjuk, és nincs garancia rá, hogy milyen alapon emel a 
kormány kiemelt beruházássá egy beruházást.  

Bödecs Barna említette a sukorói King City-beruházást mint kiemelt beruházást, de 
lehetne hosszan folytatni a sort a Hajógyári-szigeti Álomsziget-projekt és a pátyi golffalu 
esete, amikor vagy a kiemelt beruházási törvény hatálya alá került, vagy ilyen szándék a 
kormányzat részéről megfogalmazódott, ha a végén nem is valósult meg. Nincsenek garanciák 
arra, hogy a kiemelt beruházássá nyilvánítás során figyelembe lesznek véve azok a 
környezetvédelmi jogbiztonsági aggályok, amelyek felmerülnek.  

A jelenlegi kormány ennek ellenére egyszer már meglépte e törvény széles körű 
bővítését 2010 nyarán, amikor kiterjesztette a kiemelt beruházásos törvény hatályát 
gyakorlatilag minden 90 millió forint beruházási értéket elérő beruházásra, tehát egyszer már 
jelentősen kiterjesztették ennek a törvénynek a hatályát. Mindezzel párhuzamosan a kormány 
folyamatosan rombolja a környezetvédelmi hatóság, a hatósági rendszer teljesítőképességét, 
amelynek meg kellene küzdenie az időnként lenegyedelt eljárási határidőkkel. A 
környezetvédelmi felügyelőségek költségvetését az elmúlt két évben lefelezte a kormányzat, 
jelentős elbocsátásokra került sor az ágazatban, tehát gyakorlatilag a felügyelőség, a hatósági 
rendszer most is abban a helyzetben van, hogy lényegében képtelen az egyre növekvő 
mennyiségű feladat ellátására, az uniós előírásoknak való megfelelésre, az új feladatok 
teljesítésére, és ebben a helyzetben kap egy olyan feladatot, hogy az eddigiekhez képest 
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negyedannyi határidővel folytasson le bizonyos helyzetekben eljárásokat. Ráadásul pont 
azoknak a beruházásoknak az esetében áll elő ez a 30 napos határidő, amely beruházások 
esetében kiemelkedően jelentős környezeti hatások és kockázatok várhatók.  

A most beterjesztett törvényjavaslat értelmében egy kolontári vörösiszap-tározó vagy 
egy paksi atomerőmű-bővítés eljárásában a környezetvédelmi hatóságnak 30 nap alatt el kell 
döntenie, hogy ennek milyen környezetvédelmi hatásai vannak, a benyújtott, időnként sok 
tízezer oldalas környezetvédelmi hatástanulmány vajon megfelelő-e vagy sem, és ez alapján 
kiadható-e az engedély. Mindezek eredményeképpen ebből a törvényből egyetlen dolog fog 
következni: a hatóságokban gyakorlatilag megszűnik az érdemi ellenőrzés, az 
engedélyezésben a környezetvédelmi érdek érvényesítése, és egyszerűen egy formális 
pecsétnyomóvá válnak ezek a hatóságok. Miután egyszer ezt a kiemelt beruházásos törvényt 
szerettük volna eltörölni, és nem sikerült, ezek után a másik alternatív javaslatom az, hogy ne 
vacakoljunk a környezetvédelmi engedélyezési eljárásnak ezzel a lépésenkénti teljesen 
eljelentéktelenítésével, egyetlen lépésben vegyük ki a magyar államigazgatás eljárásrendjeiből 
a környezetvédelmi engedélyezést, és akkor nem lesz szükség arra, hogy még két-három 
alkalommal üljünk további egyszerűsítések érdekében. (Fejér Andor távozik az ülésteremből.) 

Ami a gazdasági érdeket illeti, egyetértve Bödecs Barnával, azt gondolom, hogy arra 
én is látok lehetőséget, és szükségét látom annak, hogy a hatósági eljárásokat általában 
rövidítsük, de nem azokban az esetekben, amikor kiemelten fontos lenne az alapos 
környezetvédelmi hatásvizsgálat és ennek hatósági ellenőrzése és felügyelete, hanem 
általánosságban az engedélyezési eljárások esetében. A kormány azt ígérte 2010-ben, hogy a 
kis- és középvállalkozások terheit fogja csökkenteni az eljárásokban. Jelen pillanatban az 
történik, hogy a kkv-k beruházásai során megmarad a teljes hatósági hercehurca, és csak a 
kormány által önkényesen kijelölt esetekben, bizonyos beruházói kör – amelynek a 
kiválasztási okairól semmit nem fog megtudni a közvélemény – fog hozzájutni a csökkentett 
hatósági eljárás lehetőségeihez. (Bödecs Barna: Így van.)  

Ez ellenkezik mindazzal, ami a kormányprogramban szerepelt, mindazzal, amivel ez a 
kormány kormányra került, és azt gondolom, hogy alapvetően ellenkezik egyrészt 
Magyarország nemzeti érdekével, és ellenkezik egyébként egy halom jogszabállyal. Maga a 
mód, ahogy beterjesztésre került ez a törvény, nem járt az Országos Környezetvédelmi Tanács 
előtt – jóllehet, jelentős környezeti következményei vannak –, tudjuk, hogy az OKT helyzetét 
is felül kívánja bírálni a kormány. Ez egy újabb lépés a környezetvédelmi érdek 
megsemmisítéséhez. A kiemelt beruházásos törvényt már magának a törvénynek a 
beterjesztését is egy különleges, gyorsított eljárásban hajtotta végre a kormány, tehát 
társadalmi konzultáció nem volt erről. A Belügyminisztériumtól kértem, hogy juttassák el a 
beérkezett társadalmi véleményeket, és erre azt közölték, hogy nem érkezett be ilyen 
társadalmi vélemény, mert különleges sürgős eljárásban került beterjesztésre a törvény, nem 
volt mód arra, hogy társadalmi véleményeket bekérjenek, és ezeket értékeljék. Továbbá az 
Alkotmánybíróság számos határozatával ellenkezik ez a törvény: a híres 28/1994-es AB-
határozat, amely a természet védelme már meglévő szintjének csökkentési tilalmát írja elő, de 
a 27/1995-ös AB-határozat is kimondja, hogy az építtető gazdasági érdeke nem elegendő a 
védettség csökkentéséhez, a 14/1998-as AB-határozat pedig megállapítja, hogy az ágazati 
koncepciók nem élveznek elsőbbséget a környezetvédelmi érdekekkel szemben, tehát itt 
rengeteg eljárásjogi, illetve alkotmányos probléma is van. Itt jegyzem meg, hogy egyébként 
az alapvető jogok biztosa mindezek alapján arra hívta fel a Belügyminisztériumot, hogy vonja 
vissza ezt a törvényjavaslatot, és terjessze be olyan formában, hogy az ne ütközzön a hatályos 
magyar jogszabályokkal. 

Mindezek után azt gondolom, világos, hogy a Lehet Más a Politika országgyűlési 
frakciója ennek a törvénynek az általános vitára bocsátását sem tudja támogatni.  
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ELNÖK: Köszönöm. Visszaadom az elnöklést elnök úrnak. 
 

(Az elnöklést Jávor Benedek, a bizottság elnöke veszi vissza.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szili Katalin! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Képviselőtársaim! 

Államtitkár Úr! Kedves Vendégek! Túl azokon az érveken, amelyek elhangzottak, bennem 
felmerül néhány kérdés a módosítással kapcsolatban, és mindenképpen szeretnék két dolgot 
rögzíteni. Az egyik, hogy én abszolút megértem azokat az érveket, és egyet is értek azzal, ami 
részben a beruházások bővítését és a munkahelyteremtő beruházások bővítését jelenti, azzal 
is, hogy egy másik érvként a lehető legtöbb EU-s forráshoz jussunk hozzá, és a beruházásokat 
gyorsítsuk, bővítsük, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a mi bizottságunknak azt a szempontot 
kell figyelembe venni, ami alapvetően a környezeti értékek, sőt ezen túlmegyek, a 
fenntartható fejlődés valamennyi szempontjának figyelembevételét jelenti.  

Pontosan ennek keretében merült fel néhány kérdés bennem, ismerve államtitkár úrék 
eddigi tevékenységét is, hogy van-e ma akadálya annak, hogy, ha egy ügy megítélése olyan, 
ami egyébként valamennyi érdeket figyelembe vesz – beleértve a környezeti érdeket is –, 
akkor 120 napon belül adjanak ki engedélyt. Én úgy gondolom tehát, hogy a hatóságnak 
minden lehetősége megvan erre. Számomra az ügyek megítélése nem attól függ, hogy most ez 
kiemelt vagy nem, hanem hogy a megítélésében valamennyi érdek érvényesül-e, és van-e arra 
lehetőség, hogy egyébként a hatóság a számára nyitva álló határidőn belül kiadjon adott 
esetben egy engedélyt. Annak megítélése minden szempontból megfelel nemcsak a 
jogszabályoknak, hanem azoknak az érdekeknek is, amelyek kanalizálni tudják adott esetben 
a beruházási, a foglalkoztásbővítési és a környezeti érdeket is.  

Pontosan ennek kapcsán hadd ne értsek egyet alelnök úrnak azzal a kijelentésével, ami 
arról szólt, hogy nem baj, ha esetlegesen nem érvényesülnek a környezeti érdekek. Ebben a 
bizottságban ilyet mi nem mondhatunk ki. A kérdésem tehát még egyszer az... (Dr. Nagy 
Andor: Én ilyet mondtam?) Igen. (Dr. Nagy Andor: Én ezt nem mondtam. – Közbeszólások: 
Béla mondta.) Nem, Nagy Andor alelnök úr tett egy ilyen kijelentést. Ha úgy gondolja, akkor 
kérje majd, hogy töröljék a jegyzőkönyvből, de ilyen itt szerintem nem hangozhat el. Ezen 
most nem nyitnék vitát, azt gondolom, hogy az alelnök úr akkor mondta ezt, amikor az 
érveléséről szólt. Ha félreértettem volna, akkor én kérek elnézést, de hangsúlyozom még 
egyszer, volt egy ilyen félmondata alelnök úrnak, és ezt azért is hoztam szóba, mert akkor 
viszont nem jó, ha a jegyzőkönyvben ez így marad benne. Én azért kíváncsi lennék arra is, 
hogy a Vidékfejlesztési Minisztériumnak mi volt a véleménye akkor, amikor ez a módosítás 
odakerült. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vita rendezése érdekében kérni fogom, hogy a 

jegyzőkönyvnek ezt a részét sürgőséggel kérjük átiratban, hogy ellenőrizni tudjuk, hogy 
pontosan mi hangzott el, és akkor ezt a vitát hamarosan tisztázni lehet. 

Alelnök úr! 
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Emlékeim szerint én nem mondtam ilyet, biztos 

vagyok benne, hogy ez a kifejezés a számat nem hagyta el; az egy másik kérdés, hogy valaki 
hogyan értelmezi az én véleményemet, de szeretném azt a jogot kérni magamnak, hogy ez így 
az én számból nem hangzott el. Ez majd kiderül a jegyzőkönyvből, nem is ezzel akartam 
érvelni. Nem akarok most belemenni ebbe a vitába, mert nagyon telik az idő, meg nem visz 
bennünket előbbre, csak nem szeretném, ha rajtam maradna az a bélyeg egy ülés után, hogy 
egy bizottsági ülésen a környezetvédelmi érdekek ellen érveltem, mert ez nagyon távol áll 
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tőlem. Próbáltam egyensúlyt találni a helyzet, a környezetvédelmi érdekek meg a 
munkahelyteremtés között, de azt nem mondtam, hogy a környezetvédelem nem fontos. (Dr. 
Szili Katalin: Nem is így hangzott el.) Mit mondtam akkor szerinted?  

 
ELNÖK: Kepli képviselő úr! 
 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm. Ha jól emlékszem, egész pontosan úgy hangzott 

el, hogy „meglehet, hogy sérülhetnek környezetvédelmi érdekek”; azt hiszem, talán szó 
szerint így, de majd a jegyzőkönyvből kiderül. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ha más észrevétel nincsen, akkor megadom a szót Szaló 

helyettes államtitkár úrnak. 

Dr. Szaló Péter reflexiói 

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. 
Akkor először a két kérdésre válaszolnék, és utána mondanám el a véleményemet. Nincs 
akadálya annak, hogy a 120 napon belül intézzék el az ügyeket, ez a hatóság lehetőségein 
belül bármikor adott.  

Főosztályvezető-helyettes asszonyt kérném válaszadásra a VM-mel kapcsolatban. 
 
DR. PÉNZES ZSUZSANNA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Csak pár mondatot 

szeretnék mondani. Maga a javaslat valóban a beruházásoknak egy szűk körére vonatkozik 
azért, mert a kormány célja az volt, hogy az uniós projektek kifizetésének felgyorsítását oldja 
meg, és jelenleg ezekre az ügyekre van felkészülve a közigazgatás és maga a zöldhatóság is. 

Szeretném azt hangsúlyozni a környezetvédelem érdekében, hogy magának a 
hatásvizsgálati eljárásnak és az egységes környezethasználati eljárásnak a tartalma nem 
változik, lerövidül maga a határidő, de minden egyes belső eleme megmarad, és ugyanúgy 
lehetőség lesz a nyilvánosság bevonására és a nyilvánosság véleményének kifejtésére –
 nyilván az eljárási határidő rövidül – az ő számára is egy rövidebb határidőn belül. Az 
Országos Környezetvédelmi Tanács magáról a vizsgálati elemzésről foglal állást, és akkor 
foglal állást a vizsgálati elemzésről, illetve akkor kell csinálni a vizsgálati elemzést, ha 
magának az intézkedésnek a környezetre gyakorolt hatása változik. Mivel kizárólag az eljárási 
határidők rövidítésére kerül sor, de tartalmában nem változik meg egyik eljárás sem, ezért 
nem feltétlenül szükséges vizsgálati elemzést készíteni és az Országos Környezetvédelmi 
Tanács véleményét kikérni, bár ez nyilván szerencsésebb lett volna. Magának a 
törvényjavaslatnak a végrehajtásához szükséges kormányrendelet előkészítése jelenleg 
közigazgatási egyeztetésen van, és ennek keretében lehetősége lesz az Országos 
Környezetvédelmi Tanácsnak is, hogy kifejtse az álláspontját.  

Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy maga a hatásvizsgálati eljárás, illetve az 
egységes környezethasználati engedélyezési eljárás egyrészt az ipari kibocsátásokról szóló 
irányelv, másrészt a Magyary Zoltán közigazgatás-fejlesztési program keretében 
felülvizsgálatra kerül várhatóan az elkövetkezendő egy évben, de legkésőbb 2013. december 
31-éig, és magának az egész eljárási határidőnek a felülvizsgálatára kiterjedően a 
felülvizsgálatra ennek keretében lesz lehetőség. Köszönöm szépen. 

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Nem tudom, hogy a kérdések után kívánnak-e a képviselő asszonyok, urak 
hozzászólni, vagy most válaszoljak. 
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ELNÖK: Azt kérném helyettes államtitkár úrtól, hogy reagáljon az elhangzottakra. 
Úgy láttam, hogy ami kérdés, észrevétel volt a bizottság részéről, az elhangzott. 

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. 

Tisztelt Bizottság! Két fő pillérre bontanám a válaszomat. Az egyik, hogy van-e 
létjogosultsága a kiemelt ügyek intézésének. Ez a kérdés összefügg az államigazgatás egész 
rendszerével, döntően az építésügyi hatósági eljárások rendszerével. Jelenleg több mint 
háromszáz, majdnem négyszáz elsőfokú építésügyi hatóság működik Magyarországon, és a 
jegyzők látják el ezt a feladatot. Olyan ügyek merültek fel és merülnek fel folyamatosan, 
amelyek intézésére nagyon sok helyi önkormányzat nem alkalmas részben a területi 
illetékesség, másrészt a szakmai felkészültség miatt. Természetesen az itt elhangzottak közül 
Sukoró valóban ezek közé tartozott, de megemlíteném például az ELI-nek, az Extreme Light 
Infrastructure-beruházásnak az ügyintézését vagy a magyar–szlovák fővezeték, vagy a 
magyar–horvát földgázszállító vezeték engedélyezésének ügyét melyik hatósághoz tegyük, az 
Audi Hungariát, a Ráckeve-Soroksár vízminőség-védelmi programját, a Tiszával kapcsolatos 
beruházásokat, a Kis-Balaton vízvédelmi rendszerének ügyintézését, a Nabuccót, ami átszeli 
az egész országot, hány hatóságot érint, a 4-es metró hány kerületet érint, a Malévtől kezdve a 
Mercedesig. Úgy gondolom tehát, hogy a kiemelt hatósági ügyek létének jogalapját a 
jelenlegi építésügyi hatósági rendszer adja meg, ezért teszi rögtön a jelenlegi másodfokra az 
elsőfokú hatósági ügyintézést ezekben a kiemelt ügyekben a törvény, illetve a hozzá 
kapcsolódó rendeletcsomag.  

A törvény egyébként meghatározza, hogy mely beruházások kerülhetnek ebbe a körbe, 
és jelzem azt, hogy kérelem esetén már kisebb, munkahelyteremtést szolgáló beruházások is 
bekerülnek, de egyelőre csak a nagyok kerültek ide. Mindössze 32 kiemelt beruházásról 
született kormányrendelet, ezekben viszont nagyon pozitív volt a rendelet működésével 
kapcsolatos tapasztalat. Hozzáteszem – ez már csak kitérő –, hogy más lehetséges eljárásokat, 
például a Ket. által lehetővé tett integrált ügyintézési eljárást is gátolja az, hogy az építésügyi 
hatóság nem állami szervezet keretében működik. Ezzel függ össze az összes tartalmi kérdés 
is. Egyébként maga az ügyintézés felgyorsítása az állami szervezetet, a zöldhatóságot érinti, 
nem érinti az ügyfeleket, nem érinti a környezetet. Az, hogy gyorsabban kell lebonyolítani –
 de erről szólt főosztályvezető-helyettes asszony –, nem érinti a tartalmi kérdéseket. Azt 
hiszem, hogy a kritika akkor lenne jogos, ha itt súlyos tartalmi visszalépés történne, de ahogy 
a vonatkozó direktíva is lehetővé teszi, nemzeti hatáskörbe tartozik, hogy hogyan állapítja 
meg a vonatkozó eljárást, milyen eljárásokat folytat le, és arra milyen határidőt állapít meg. 

Úgy gondolom, hogy a zöldhatósággal kapcsolatos finanszírozási és egyéb 
kapacitáskérdések más lapra tartoznak, ezért nem volt társadalmi konzultáció – mint ahogy 
elhangzott –, mert ez csak az állami szervezetet érinti. Ilyen értelemben úgy érzem, hogy sem 
a 28-as, sem a többi felsorolt alkotmánybírósági határozat tartalmi megállapításait nem érinti 
a benyújtott törvényjavaslat, ezért miniszter úr úgy nyilatkozott a megkeresések ellenére, 
hogy nem áll szándékában visszavonni a javaslatot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kepli Lajos jelezte még, hogy hozzá kíván szólni.  
 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Lenne még egy hozzáfűznivalóm. Értem, amit államtitkár úr 

elmondott. Ha párhuzamot akarunk vonni, mondjuk a büntetőeljárásoknál is megvan a 
büntetőeljárásról szóló törvényben, hogy melyek azok a büntetőügyek, amelyek a helyi 
bíróság, melyek azok, amelyek a megyei bíróság vagy törvényszék, és melyek azok, amelyek 
esetleg az ítélőtábla hatáskörébe tartoznak mondjuk első fokon, de ezt a büntetőeljárásról 
szóló törvény szabályozza le. Ezzel azt akarom mondani, hogy nem létezik egy kiemelt 
bűnügyekről szóló törvény, ami esetleg ezt átírná vagy felülszabályozná, hiszen az jogellenes, 
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alkotmányellenes lenne, mint ahogy itt is helye lenne annak, hogy a Ket.-ben, a közigazgatási 
eljárásról szóló törvényben leírjuk, hogy melyek azok a paraméterek, amelyek esetében ez 
egy olyan bonyolultságú ügy, ami indokolja azt, hogy ne az egyébként elsőfokú hatóságként 
kijelölt hatóság, hanem a másodfok járjon el, mondjuk a főfelügyelőség elsőfokú hatóságként. 
Ennek nem lenne semmi akadálya.  

Ami pedig a másik érvet illeti, itt többször is elhangzott, hogy azért van rá szükség, 
hogy az európai uniós támogatások lehívása hatékonyabb legyen. Lehet, hogy ez így van, de a 
törvény nem ezt mondja. A törvény lehetőséget ad arra, hogy bármi, amiről a kormány azt 
mondja, hogy kiemelt beruházás, ennek a törvénynek a hatálya alá tartozzon, innentől 
mentesüljön a rendes eljárási út alól, és egyszerűsített eljárással lehessen tárgyalni. 
Azonkívül, hogy az európai uniós forrásból megvalósuló beruházások, ha jól emlékszem, ott 
még ott szerepel a központi költségvetésből megvalósuló, a koncessziós szerződés útján 
megvalósuló beruházás, és talán utolsó pontként az is, hogy bármi, amire a kormány azt 
mondja, hogy kiemelt beruházásnak tekinti. Ha így van, és tényleg csak az európai uniós 
támogatások hatékonyabb lehívásáról van szó, illetve hogy ne kelljen pénzeket visszafizetni 
az Európai Uniónak, azt is meg lehet tenni egyébként szerintem a jelenlegi jogi szabályozás 
alatt is, hiszen ahogy Szili Katalin is elmondta, az, hogy 120 nap az ügyintézési határidő, az 
nem azt jelenti, hogy addig rajta is kell ülni az ügyiraton, tehát ez egy maximális eljárási 
határidő. Akkor viszont a többit ki kellene venni a törvényből, és nem kellene kiskapukat 
hagyni, hogy bármiről szubjektív módon a kormány úgy döntsön, hogy kiemelt beruházásnak 
tekinti, és úgy gondolják, hogy ez alapján fog majd megvalósulni az az egymillió új 
munkahely, amiről eddig még nem nagyon láttunk semmit, sőt inkább negatív irányba, az 
egymillió munkahely megszűnése felé közelítünk. Ez erősen kérdéses. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak annyiban reagálnék Kepli képviselő úr 

felszólalására, hogy a 2006. évi LIII. törvény 1. § a)-g) pontjai szabályozzák, hogy miből 
lehet kiemelt beruházásos ügy, és ezek nem csak az európai uniós részfinanszírozással 
megvalósuló ügyek, hanem ez gyakorlatilag önkényesen megállapítható. 90 millió forint 
fölött bármely beruházás kiemelt beruházássá válhat. (Bödecs Barna: Pontosan.) 

Ha más észrevétel nincsen, nem tudom, hogy helyettes államtitkár úr kíván-e még 
reagálni.  

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem, köszönöm. 

Döntés általános vitára való alkalmasságról, előadók állítása 

ELNÖK: Akkor szavazásra bocsátom a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházásokról szóló törvény módosítására vonatkozó javaslat általános vitára 
való alkalmasságát. Aki egyetért a javaslat általános vitára való alkalmasságával, az kérem, 
jelezze! (Szavazás.) Tizenegy. Ellene? (Szavazás.) Négy. Tartózkodik? (Szavazás.) Kettő. 

A bizottság általános vitára alkalmasnak találta a törvényjavaslatot. 
Előadót is kell állítanunk. Nagy Andor alelnök úr a bizottság többségi álláspontját 

ismerteti a plenáris ülésen, kisebbségi vélemény bemutatására pedig Kepli Lajos vállalkozik. 
Ezt a nemmel szavazó képviselők elfogadták, tehát akkor Kepli Lajos kisebbségi véleményt 
fog elmondani a plenáris ülésen. Megköszönöm a Belügyminisztérium és a Vidékfejlesztési 
Minisztérium munkatársainak közreműködést a bizottság ülésén. További jó munkát kívánok! 

Egyebek 

Az „egyebek” napirendi pontra rátérve jelzem a tisztelt bizottságnak, hogy a 
következő ülésünk időpontja előreláthatólag 2012. március 5-e, tehát jövő hétfő délelőtt, a 
hulladéktörvény módosító indítványai – ha addig ez elénk kerül –, illetve ennek a kiemelt 



- 15 - 

beruházásos törvénynek a módosító javaslatai fognak napirendre kerülni. 2012. március 13-án 
10 órára – ez egy keddi nap – tervezünk egy tematikus ülést, ahol alelnök úr 
kezdeményezésére az almásfüzitői vörösiszap-tározóval kapcsolatos álláspontok 
megismerését tűzzük napirendre. Várjuk a Tatai Környezetvédelmi Zrt., a Greenpeace 
Magyarország, az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség és a Vidékfejlesztési Minisztérium képviselőinek megjelenését, hogy 
tájékoztassák a bizottságot az almásfüzitői vörösiszap-tározó körül kirobbant ügy vagy vita 
tekintetében. Ez március 13-a, jövő hét utáni kedd. A héten további ülést nem tervezünk. 
(Kepli Lajos: Holnap van a kolontári jelentés napirenden, és ha ott lesz módosító...) Ha 
érkezik be hozzá módosító javaslat, akkor azt meg kell tárgyalnunk, de én azt gondolom, hogy 
elég régen be van nyújtva az a határozati javaslat ahhoz, hogy ha lett volna erre szándék, 
akkor az beérkezett volna. Ha van tudomása a képviselő úrnak arról, hogy van szándék 
módosító javaslat beadására, akkor elképzelhető, hogy holnap délelőtt tartanunk kell egy 
gyors ülést a módosítók megtárgyalására. Ennek helyszíne akkor előreláthatólag a Parlament 
lesz, tekintve, hogy plenáris ülés zajlik. Sms-ben és e-mailben is tájékoztatni fogjuk a 
bizottság tagjait.  

Megköszönöm a bizottság tagjainak a részvételt. Ezzel lezárom a bizottság mai ülését, 
és további szép napot kívánok mindenkinek.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 27 perc)  

 

Dr. Nagy Andor 
a bizottság alelnöke 

Jávor Benedek 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


