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Napirendi javaslat  
 

1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, 

valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10132. szám)  

(Bartos Mónika (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  

(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről)  

 

2. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Szili Katalin (független), a bizottság elnöke  
 
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Nagy Andor (KDNP), a bizottság alelnöke   
Dr. Bácskai János (Fidesz)  
Bányai Gábor (Fidesz)  
Bartos Mónika (Fidesz)  
Cseresnyés Péter (Fidesz)  
Kővári János (Fidesz)  
Schmidt Csaba (Fidesz)  
Sebestyén László (Fidesz)  
Dr. Aradszki András (KDNP)  
Kepli Lajos (Jobbik)  
Rozgonyi Ernő (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Bányai Gábor (Fidesz) megérkezéséig Bartos Mónikának (Fidesz)  
Koncz Ferenc (Fidesz) Sebestyén Lászlónak (Fidesz)  
Schmidt Csaba (Fidesz) megérkezéséig dr. Bácskai Jánosnak (Fidesz)  
Vincze László (Fidesz) Cseresnyés Péternek (Fidesz)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 34 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. SZILI KATALIN (független), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok! Tisztelt Alelnök Urak, Képviselőtársaim! Kedves Vendégeink! Köszöntöm 
önöket a Fenntartható fejlődés bizottsága mai ülésén! Úgy is köszöntöm önöket, mint újonnan 
megválasztott bizottsági elnök, és szeretném itt is rögzíteni és megfogalmazni, hogy ahogy az 
alelnök urakkal is egyeztettem, továbbra is egy minőségelvű szakmai és társadalmi 
párbeszédet szeretnék a Fenntartható fejlődés bizottságában. Azt gondolom, hogy egy elég jó 
lélektani pillanatban volt a bizottság vezetésének az átvétele akkor, amikor éppen a parlament 
asztalán van a fenntartható fejlődés keretstratégia, hiszen ez nagyon jól jelezte a parlamenti 
ülésteremben is, hogy vannak azért olyan témák, amelyekben lehet, ha nem is teljes, de 
legalábbis a teljességhez közelítő konszenzust teremteni.  

Tisztelt Képviselőtársaim! A mai bizottsági ülésünk határozatképes. Tájékoztatom 
önöket, hogy Bányai Gábor képviselő urat Bartos Mónika képviselő asszony fogja 
helyettesíteni, Koncz Ferenc képviselő urat Sebestyén László képviselőtársunk fogja 
helyettesíteni, Schmidt Csaba képviselő urat dr. Bácskai János képviselőtársunk helyettesíti, 
Vincze László képviselő urat pedig Cseresnyés Péter képviselő úr fogja helyettesíteni.  

Tisztelt Képviselőtársaim! A mai napirendünkön összesen két napirendi pont szerepel: 
első napirendi pontunk a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat, amelyet T/10132. számon lajstromoztak, és amely Bartos Mónika képviselő 
asszony önálló indítványaként kerül a napirendünkre; a második napirendi pontunk pedig az 
egyebek napirendi pont. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy elfogadják-e így ezt a napirendi 
ajánlást. (Szavazás.) Köszönöm, megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta így a 
napirendi ajánlást.  

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, 
valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló 
T/10132. számú törvényjavaslat (Bartos Mónika (Fidesz) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről) 

Így rátérünk az első napirendi pontunk tárgyalására. A napirendi pont kapcsán 
köszöntöm a kormány képviseletében Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető asszonyt és 
munkatársait. Kérem akkor, hogy esetleg valahol egy mikrofon közelében foglaljon helyet a 
főosztályvezető asszony. (Megtörténik.) Elsőként megadom a szót Bartos Mónika képviselő 
asszonynak, a napirendi pont előadójának. Képviselő asszony, öné a szó. 

 

Bartos Mónika (Fidesz) szóbeli kiegészítése 

BARTOS MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Én is 
köszöntöm képviselőtársaimat. Amint látják képviselőtársaim, nem egy vaskos előterjesztés 
fekszik az asztalunkon, ebből talán arra is következtetnek, hogy ez a javaslat nem kívánja a 
környezetvédelem és a természetvédelem mostani rendszerét teljesen felbolygatni, és ez így is 
van. A javaslat finomhangolásra törekszik, illetve egy akut problémát kíván megoldani.  

Az 1. § a környezetvédelmi törvény módosítását célozza annak érdekében, hogy az 
összhangba kerüljön az illetéktörvényben foglaltakkal. Célja, hogy a VM által vezetett 
országos közhiteles barlangnyilvántartásból történő adatszolgáltatásokért fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjakkal kapcsolatban a környezetvédelmi törvényben megfogalmazott 
felhatalmazás összhangba kerüljön az illetéktörvényben megfogalmazott felhatalmazással, 
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tehát nem tartalmi módosításról, hanem kizárólag teljesen technikai jellegű módosításról van 
szó. Nálam van a környezetvédelmi törvény, illetve az illetéktörvény hatályos része, tehát ha 
képviselőtársaim kívánják, akkor részleteiben is meg tudjuk ezt beszélni, de valóban egy 
technikai jellegű módosításról van szó.  

A 2. és a 3. § a természetvédelmi törvényt szeretné módosítani. Talán a 3. §-sal 
kezdeném, amely olyan törvényi hátteret kíván megalkotni, megfogalmazni, amelyre alapozva 
megfelelő részletszabályok kidolgozására kerülhet sor a már most is 100 százalékosan állami 
tulajdonban lévő páratlan és értékes barlangjaink védelmére vonatkozóan. Igaz, hogyha 
megnézik képviselőtársaim, a környezetvédelmi törvény tartalmaz erre vonatkozó 
szabályozásokat, de nem kellő alapossággal, és annak érdekében, hogy barlangjainkat minden 
mértékben és messzemenőleg meg tudjuk védeni, ezeket a törvényi felhatalmazásokat 
finomítanunk kell. Erre törekszik a 3. §.  

A 2. § pedig egy akut problémát kíván orvosolni, a célja elsősorban a jogbiztonság 
megteremtése. Az 1996. évi, a természet védelméről szóló törvényünk értelmében és a 
törvény erejénél fogva minden szikes tó és láp védett. A védett jogi jelleget eleinte a nemzeti 
park igazgatóságok kezdeményezésére, automatikus jelleggel jegyezték fel, illetve tájékoztató 
jellegű miniszteri jegyzékek alapján került ez feljegyzésre. Ebben történt 2003-ban egy 
változás, merthogy akkor az Alkotmánybíróság hozott egy olyan határozatot, amelynek a 
nyomán a természetvédelmi hatóságnak minden esetben ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre 
alkalmas módon, tehát területileg is lehatárolva kell a védett természeti terület kiterjedését 
meghatároznia, és ez egyedi hatósági határozattal kell hogy megszülessen, a védett jogi jelleg 
azonban nem a hatósági határozatnak köszönhetően és nem az abban foglalt tények alapján 
keletkezett, hanem a ’96. évi, a természet védelméről szóló törvény erejénél fogva. 2011-12-
ben a VM felülvizsgálta azt az országos nyilvántartást, amely a szikes tavakat, lápokat 
tartalmazza, és ezen felülvizsgálat során derült ki, hogy 2003 előtt történtek olyan, szakmai 
szempontból teljességgel indokolatlan, téves jogijelleg-feljegyzések olyan területeken, 
amelyek sosem voltak szikes tavak vagy lápok, tehát olyan ingatlanok tulajdoni lapjára is 
felkerült a lápi, illetve szikes tavi védettségre utaló jogi jelleg, amelyek soha nem voltak azok. 
Bármi is derített erre fényt, akár a VM-felülvizsgálat, akár pedig az ügyfelek jelzése, az 
illetékes nemzeti park igazgatóság minden esetben megvizsgálta a területet, és megállapította, 
hogy az soha nem volt láp vagy szikes tó, ugyanakkor a téves jogi jelleg következtében a 
tulajdonosok nem tudnak az ingatlanukkal szabadon rendelkezni, és mivel törvény erejénél 
fogva védettek ezek a területek, a hibás, téves feljegyzéseket is csak törvény erejénél fogva 
lehet megváltoztatni. Ezt igyekszik ez a javaslat úgy orvosolni, hogy egy meghatározott időre, 
2014. március 31-éig hatáskörrel ruházza fel az Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget arra, hogy ő kezdeményezheti a felmerült 
esetek kapcsán az indokolatlan jogi jelleg ingatlan-nyilvántartásból való törlését, tehát az 
eljárások minden esetben és kizárólag hivatalból indulnak az erről szóló hatósági határozat 
alapján.  

Fontos hangsúlyoznom képviselőtársaimnak és a jelenlévőknek, hogy ez a javaslat 
nem célozza azt, hogy a törvény erejénél fogva védett szikes tavak vagy lápok védettségét 
feloldjuk, kizárólag a jogbiztonság érvényre juttatását célozza, és csupán azt kívánja elérni, 
hogy a lápnak vagy szikes tónak soha nem minősült ingatlanok jogi helyzetét rendezze. Ebben 
szeretném kérni képviselőtársaim támogatását. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Megköszönöm a képviselő asszonynak a felvezetőt.  
Tisztelt Képviselőtársaim! Mielőtt továbblépünk, engedjék meg, hogy köszöntsem 

Kővári János képviselőtársunkat, aki az elmúlt héten került a bizottságunkba. Kívánok a 
képviselő úrnak jó munkát itt a Fenntartható fejlődés bizottságában. (Kővári János: 
Köszönöm szépen.) 
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Tisztelt Képviselőtársaim! Tárgysorozatba-vételről és általános vitára való 
alkalmasságról kell döntenünk, de mielőtt ezt megtesszük, kérdezem a kormány képviselőjét, 
hogy a kormány támogatja-e a képviselő asszony javaslatát.  

 

Érdiné dr. Szekeres Rozália (Vidékfejlesztési Minisztérium) 
véleménynyilvánítása 

ÉRDINÉ DR. SZEKERES ROZÁLIA főosztályvezető (Vidékfejlesztési 
Minisztérium): Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. A kormány jövő hétre fogja 
kialakítani az álláspontját, a VM álláspontját tudom önökkel közölni: támogatja az 
előterjesztést. A képviselő asszony mindent részletesen taglalt, úgyhogy ezzel teljesen 
egyetértünk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Turi-Kovács Béla alelnök úr szeretne kérdést 

feltenni. 
 

Kérdések, válaszok, hozzászólások 

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Mivel általános vitára való alkalmasságról van 
szó, csak egészen röviden. Az Alkotmánybíróság döntésének részben felel meg 
meggyőződésem szerint az előterjesztett határozat, az alkotmánybírósági döntés ugyanis a 
reparációt részben a tulajdon védelmében, részben pedig a jogbiztonság garantálása érdekében 
hozta meg 2003-ban. Ez most egy olyan helyzetet teremt, amely azokban az ügyekben, 
amelyekben panasz jelleggel felmerült valamilyen igény vagy valamilyen sérelem, ott a 
jogorvoslat lehetőségét garantálja. Álláspontom szerint azonban az Alkotmánybíróság 
döntéséből ennél több következik, nevezetesen hogy telekkönyvi bejegyzést alkalmazni úgy, 
hogy jogorvoslati lehetőség nincs a tulajdonos számára megnyitva, nem lehetséges. 
Következésképpen a felülvizsgálat álláspontom szerint legalább oly módon biztosított kellene 
hogy legyen, hogy az alkotmányos elégséges feltételnek meg tudjunk felelni, meg kell nyitni 
egy olyan határidőt, amely határidőn belül a jogorvoslati lehetőségek rendelkezésre állnak. 
Ennek hiányában a reparáció – még egyszer mondom – korlátozottan ugyan garantált, tehát én 
támogatni fogom ezt mint első lépést, de meggyőződésem szerint nem reparálja az 
Alkotmánybíróságnak a határozatában foglalt azon részt, amely egyértelműen a jogbiztonság 
helyreállítását kívánja garantálni.  

Következésképpen én azt tudom javasolni, hogy újra kell gombolni a kabátot, és 
miután ezt én támogatom, tehát ezt fogadjuk el, ezt követően meg kell vizsgálni, hogyan lehet 
eleget tenni annak is, hogy egy nyitott határidő legyen, egy behatárolt nyitott határidő legyen 
arra, hogy a reparációra lehetősége legyen mindenkinek, aki érdeksérelmet szenvedett. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Tudomásom szerint 22 ilyen eset van, 

amelynek a felülvizsgálatára sor kerül. (Bartos Mónika és Érdiné dr. Szekeres Rozália 
bólogat.)  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e további kérdés, vélemény, javaslat. 
(Jelzésre:) Főosztályvezető asszony! 

 
ÉRDINÉ DR. SZEKERES ROZÁLIA főosztályvezető (Vidékfejlesztési 

Minisztérium): Köszönöm szépen. Turi-Kovács úr nyitott kapukat dönget, hiszen a 
főhatóságnak azért fogunk lehetőséget adni 2014. március 31-éig, hogy ezeket az eseteket, 
amelyek idáig napvilágra kerültek, orvosolják, és a Ket. alapján van az illetőnek további 
fellebbezésre joga, úgyhogy ez biztosított a mostani lehetőségek szerint. Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Ismét az alelnök úr kért szót. Alelnök úr! 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Most már tényleg csak egy mondat erejéig. A 

nyitott kapuk szépek lennének, ha nem huszon-egynéhány esetre vonatkoznának. Az én 
meggyőződésem szerint azonban általános érvényű az Alkotmánybíróság döntése, tehát nem 
huszon-egynéhány esetre kell megnyitni ezt a lehetőséget, hanem valamennyi olyan 
jogorvoslati lehetőségnek meg kell adni a törvényes lehetőségét, amely esetben bárki azon 
határidőn belül az őt ért sérelem tekintetében jogorvoslattal kíván élni, ugyanis korábban el 
volt zárva a jogorvoslattól, itt egészen pontosan le van írva. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Bartos Mónika képviselő asszony kíván még 

válaszolni a felvetett kérdésekre. Képviselő asszony! 
 
BARTOS MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Valóban, ahogy az elnök 

asszony és a főosztályvezető asszony elmondta, 22 eddig ismert esetről van szó, és valójában 
azért több mint egy év ez a határidő, mert ez elegendőnek tűnik arra, hogy megfelelően 
járjunk el ebben az ügyben. El kell mondanom azt, hogy ez egy már több mint tízéves 
történet, 2003-tól folyamatosan érzékelik a tulajdonosok, az ingatlantulajdonosok, hogy 
valami nincsen rendben, tehát tíz év volt arra, hogy kiderüljenek azok az esetek, amelyek 
valamilyen megoldást igényelnek. Én azt gondolom, hogy ez az egy év elegendőnek tűnik. 
Természetesen ha képviselőtársaim hozzájárulnak, akkor most kezdődik a törvényjavaslat 
általános vitája, tehát lesz még alkalmunk erről beszélgetni, de én azt gondolom, hogy ennyi 
esetre ez az idő elegendő lesz. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Én azt javaslom, hogy azért – nyilván az általános vita keretében – egy konzultáció 

folyjon le arról, hogy szükséges-e esetlegesen, hogy ebben a törvényben is megjelenjen 
önmagában a jogorvoslati lehetőség, nyilván ha ez szükséges, akkor szerintem 
képviselőtársaim sem fognak ellenállni, hogy azt akár egy bizottsági módosítóval mi magunk 
is segítsük.  

(Jelzésre:) Tisztelt képviselőtársaim, Kepli Lajos képviselő úr kért szót.  
 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Én is csak egyetlen mondatban szeretném felhívni tisztelt 

képviselőtársaim figyelmét arra, hogy 2011-ben Fülöp Sándor a jövő nemzedékek 
országgyűlési biztosaként kiadott egy állásfoglalást a lápokkal kapcsolatban, amelynek az egy 
része, amit most meg kíván oldani a kormány, illetve az egyéni képviselői indítványként 
beterjesztett törvénymódosítási javaslat. Egy jóval komplexebb problémakör áll fenn a 
lápokkal kapcsolatban, mint arra ez az ombudsmani állásfoglalás is rávilágított, és e helyt 
szeretném felhívni a kormánypárti bizottsági tagok, illetve a kormány figyelmét arra, majd 
nyilván a plenáris ülésen az általános vitában is, hogy a probléma többi részét is orvosolni 
kellene ahhoz, hogy egyértelmű lehessen Magyarországon a lápok ex lege védettsége, 
egyrészt, másrészt meg a meghatározása. Ott kezdődik az ombudsmani állásfoglalás, hogy 
maga a törvényi definíció sem pontos, és nem ad egy egzakt meghatározást, úgyhogy 
valahonnan innen kellene majd elindulni szerintem. Mindenesetre mint első lépést a Jobbik is 
támogatni fogja a kezdeményezést.  

Határozathozatal a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen.  
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Képviselőtársaim, azt hiszem, elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor szavazunk a 
tárgysorozatba-vétel kérdésében. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja a 
képviselő asszony előterjesztésének tárgysorozatba-vételét. (Szavazás.) Köszönöm szépen, 
megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta.  

Határozathozatal az általános vitára való alkalmasságról 

Most az általános vitára való alkalmasságról döntünk. Kérdezem, ki az, aki általános 
vitára alkalmasnak találja ezt a javaslatot. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 
(Szavazás.) Köszönöm, megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta az általános 
vitára való alkalmasságot is.  

A bizottsági előadó kijelölése 

Tisztelt Képviselőtársaim! Előadót kell állítanunk. Kérdezem, hogy ki az, aki szívesen 
vállalná ezt. Holnap lesz ennek az általános vitája… (Dr. Nagy Andor: Mikor? – 
Közbeszólások: Szavazások után.) A szavazások után, igen, első napirendi pontként. 
Kérdezem esetleg Kővári képviselő urat mint új tagot…  

 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Még nem ástam bele magam ebbe, de Mónika biztosan 

vállalná. (Közbeszólások: De ő nem lehet.) 
 
ELNÖK: Mónika előterjesztő, igen.  
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Akkor elvállalom.  
 
ELNÖK: Nagy Andor alelnök úr vállalja a bizottsági előadó tisztjét.  
Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdezem, ezzel egyetértenek-e. (Szavazás.) Úgy látom, 

egyhangúlag igen. Köszönöm szépen.  
Még egyszer köszönöm szépen a tárca képviselőinek a részvételt, további szép napot 

és szép hetet kívánok önöknek! 

Egyebek 

Tisztelt Képviselőtársaim! Áttérünk a második napirendi pontunkra, és az egyebek 
keretében szeretném önöket tájékoztatni, hogy a jövő héten lesz bizottsági ülésünk, tekintettel 
arra, hogy a keretstratégiához módosító indítványok érkeztek, és ha esetlegesen ehhez is 
érkezik módosító indítvány, nyilván akkor a képviselő asszony által előterjesztett napirendi 
pontot is tárgyalni fogjuk.  

Tisztelt Képviselőtársaim! A következőkben viszont arról szeretném önöket 
tájékoztatni, hogy a tavaszi ülésszakunk Fenntartható fejlődés bizottsági munkatervét a 
holnapi napon e-mailben ki fogjuk küldeni önöknek, kérem szépen, hogy péntekig tegyék 
meg esetlegesen a javaslatunkra az írásos észrevételeiket vagy a további javaslatokat a tavaszi 
ülésszakra. Az alelnök úrral, az alelnök urakkal is fogok még egyeztetni ebben, de én azt 
szeretném, ha például a keretstratégia ügyében egy nyílt napot is tartanánk, és ha lehet, akkor 
a civilek, az érdekképviseletek részvételével ezt a fajta társadalmi vitát a parlament bizottsága 
is elősegítené. Úgyhogy ebben is kérném majd a véleményüket. Szeretném, ha jövő héten 
hétfőn ezt is jóváhagynánk.  

Kérdezem önöket, hogy van-e egyéb, ami a mai bizottsági ülésünkön esetlegesen a köz 
érdeklődésére tart számot. (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor köszönöm a részvételt 
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önöknek, a bizottsági ülést bezárom. Kívánok önöknek szép napot és további szép és sikeres 
hetet a jövő hétfői viszontlátásig. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 54 perc)  

  

Dr. Szili Katalin   
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


