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Napirend 

1. A fémkereskedelemről szóló törvényjavaslat (T/10748. szám) 
(A Gazdasági és informatikai bizottság által benyújtott módosító javaslat 
megvitatása) 
 

2. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos 
díjról szóló törvényjavaslat (T/11109. szám) 
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 
 

3. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvényjavaslat (T/11113. szám) 
(Általános vita) 
 

4. Az agrárgazdasági jelentés elkészítéséről szóló határozati javaslat (H/10900. 
szám) 
(Módosító javaslatok megvitatása) 
 

5. Az atomenergiával, valamint az energetikával kapcsolatos egyes törvények, 
továbbá a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei 
őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/11101. szám) 
(Általános vita) 
 

6. Egyebek 

Törölt: Általános vita
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Szili Katalin (független), a bizottság elnöke  
Dr. Nagy Andor (KDNP), a bizottság alelnöke 

Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Szabó Imre (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dr. Bácskai János (Fidesz)  
Bartos Mónika (Fidesz)  
Cseresnyés Péter (Fidesz)  
Kővári János (Fidesz) 
Schmidt Csaba (Fidesz)  
Sebestyén László (Fidesz)  
Vincze László (Fidesz)  
Dr. Aradszki András (KDNP)  
Jávor Benedek (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 
 
Cseresnyés Péter (Fidesz) megérkezéséig dr. Aradszki Andrásnak (KDNP) 
Bányai Gábor (Fidesz) dr. Nagy Andornak (KDNP) 
Koncz Ferenc (Fidesz) Sebestyén Lászlónak (Fidesz) 
Kővári János (Fidesz) megérezéséig Bartos Mónikának (Fidesz) 
Schmidt Csaba (Fidesz) megérkezéséig Cseresnyés Péternek (Fidesz) 
Vincze László (Fidesz) megérkezéséig dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz) 
Dr. Oláh Lajos (független) Szabó Imrének (MSZP) 

Formázott: Betűtípus:
Félkövér

Formázott: Behúzás: Első sor:
 0 cm

Törölt:  
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Schváb Zoltán helyettes államtitkár, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Dr. Weingartner Lilla főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium 
Bardócz Tamás főosztályvezető, Vidékfejlesztési Minisztérium 
Dr. Pőcze Orsolya helyettes államtitkár, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Dr. Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes, Vidékfejlesztési Minisztérium 

Jelenlévők 
 
Szűcs Lajos főosztályvezető, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Dr. Jobbágy Zsuzsa főosztályvezető, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Susán Judit közigazgatási tanácsadó, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Reiter Szilvia gazdasági elemző, Vidékfejlesztési Minisztérium 
Madarász István agrárpolitikai referens, Vidékfejlesztési Minisztérium 
Udvari Zsolt HOP természetes vízi halászati referens, Vidékfejlesztési 
Minisztérium 
Mátyok Éva referens, Nemzetgazdasági Minisztérium 
 

Törölt: Dr. 
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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! Köszöntöm képviselőtársaimat, a tisztelt alelnök urat és meghívott 
vendégeinket.  

Megkezdjük mai bizottsági ülésünket. Tájékoztatom önöket, hogy mai bizottsági 
ülésünknek hat napirendi pontja van. Az első napirendi pontban a fémkereskedelemről szóló 
törvényjavaslat módosító javaslatainak a megvitatása, a második napirendi pontunkban a  
T/11109. számú törvényjavaslat kapcsolódó módosító javaslatainak megvitatása, a harmadik 
napirendi pontunkban az agrárgazdasági jelentés elkészítéséről szóló határozati javaslat 
módosító javaslatainak megvitatása szerepel, negyedik napirendi pontunk a T/11101. számon 
az atomenergiával, energetikával kapcsolatos törvények módosításáról szóló javaslat, az 
ötödik napirendi pontunkban a halgazdálkodásról, a hal védelméről szóló törvényjavaslat 
szerepel, végül a hatodik napirendi pontunk az Egyebek. Kérdezem képviselőtársaimat, 
elfogadható-e így a napirend? (Szavazás. – Mindenki jelez) Ki van ellene? (Nincs jelzés.) 
Tartózkodás van-e? (Nincs jelzés.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
támogatta a napirendet. 

A fémkereskedelemről szóló törvényjavaslat (T/10748. szám) 

Rátérünk az első napirendi pontra, amely a fémkereskedelemről szóló törvényjavaslat 
módosító javaslatainak megvitatása. Köszöntöm Weingartner Lilla főosztályvezető asszonyt 
ennél a napirendi pontnál.  

Módosító javaslatok megvitatása 

Tájékoztatom önöket, hogy a bizottsági módosító javaslatok szerepelnek a tárgyalás 
témájaként. Az ajánlás 1. pontjában a Gazdasági bizottság módosító javaslata szerepel. A 
tárca támogatja-e? 

 
DR. WEINGARTNER LILLA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Kormányálláspontot tudok mondani, és a kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, tehát a kormány támogatja. Kérdezem 

képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja? (Szavazás. – Mindenki jelez.) Köszönöm.  
Megállapítom, hogy 13 támogató szavazattal a módosító javaslatot a bizottság egyhangúlag 
támogatta. 

A 2. ajánlási pontban ugyancsak a Gazdasági bizottság módosító javaslata szerepel. A 
kormány álláspontja? 

 
DR. WEINGARTNER LILLA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki támogatja a 

módosító javaslatot? (Szavazás. – Mindenki jelez.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot. 

A 6. ajánlási pontban ugyancsak a Gazdasági bizottság módosító javaslata szerepel. A 
kormány álláspontja? 
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DR. WEINGARTNER LILLA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 
kormány támogatja a javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, ki támogatja a módosító 

javaslatot? (Szavazás. – Mindenki jelez.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag támogatta a módosító javaslatot. 

A 7. ajánlási pontban szintén a Gazdasági bizottság módosító javaslata szerepel. A 
kormány? 

 
DR. WEINGARTNER LILLA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, ki támogatja? 

(Szavazás. – Mindenki jelez.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
támogatta a módosító indítványt. 

Köszönöm szépen a főosztályvezető asszonynak a részvételt. Az első napirendi pontot 
lezárom. 

 
Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos 

díjról szóló törvényjavaslat (T/11109. szám) 
 
Rátérünk a T/11109. számú törvényjavaslat kapcsolódó módosító javaslatainak 

megvitatására. Köszöntöm Schváb Zoltán államtitkár urat és Szűcs Lajos főosztályvezető 
urat.  

Módosító javaslatok megvitatása 

A kiegészítő 1. pontjában Jávor Benedek képviselőtársunk nyújtott be módosító 
javaslatot. Ez összefügg a 6. ajánlási ponttal. A kormány támogatja-e a javaslatot? 

 
DR. SCHVÁB ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Tehát a kormányálláspont megegyezik a tárcaállásponttal, nem támogatják. 

Képviselőtársaim támogatják-e a képviselő úr módosító indítványát? (Szavazás. – 4 igen 
szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 11 nem szavazat.) Megállapítom, hogy a bizottság 
egyharmada sem támogatta a képviselő úr indítványát. 

  A 2. ajánlási pontban ugyancsak Jávor Benedek képviselő úr indítványa szerepel. A 
kormány álláspontja? 

 
DR. SCHVÁB ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A kormány nem támogatja. Képviselőtársaim támogatják-e? 

(Szavazás. – 4 igen szavazat.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás. – 12 nem szavazat.) Ki 
tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó szavazat.) A bizottság egyharmada sem támogatta az 
indítványt. 

A 3. ajánlási pontban Jávor Benedek képviselő úr módosító javaslata szerepel. A 
kormány? 

 

Törölt:  
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DR. SCHVÁB ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság támogatja-e? (Szavazás. – 3 igen 

szavazat.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás. – 12 nem szavazat.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás. – 1 tartózkodó szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság egyharmada sem 
támogatja. 

A 4. ajánlási pontban ugyancsak Jávor Benedek képviselő úr javaslata szerepel. A 
kormány álláspontja? 

 
DR. SCHVÁB ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Képviselőtársaim közül ki támogatja? (Szavazás. 

– 4 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 12 nem szavazat.) A módosító javaslatot a 
bizottság egyharmada sem támogatja.  

Az 5. ajánlási pontban Babák Mihály képviselő úr módosító javaslata szerepel. A 
kormány? 

 
DR. SCHVÁB ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Képviselőtársaim támogatják-e? (Szavazás. – 13 igen 

szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 3 nem szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság 
támogatta. 

Jávor Benedek képviselő úr módosító javaslata a 6. ajánlási pont, ez az 1. ponttal 
összefügg, ahogyan azt már jeleztem, és erről már döntöttünk. 

Megköszönöm az államtitkár úr és a főosztályvezető úr részvételét. A napirendi pontot 
lezárom.  

Rátérünk a harmadik napirendi pontunkra, ez az agrárgazdasági jelentés elkészítéséről 
szóló határozati javaslat módosító indítványainak a megtárgyalása. (Jelzésre:) A 
vidékfejlesztési tárca munkatársai még nem érkeztek meg, így ügyrendi javaslatként 
kérdezem: képviselőtársaim támogatják-e, hogy amíg megérkezik a tárca képviselője, addig 
napirendi pontot cseréljünk? (Szavazás. – Látható többség.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság látható többsége a javaslatot támogatta. 

Rátérünk a negyedik napirendi pontra, az atomenergiával, valamint az energetikával 
kapcsolatos egyes törvények, továbbá a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és 
a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
tárgyalására. A tárca részéről ki van jelen? (Nincs jelzés.) Ennél sincs jelen a tárca. A vitát 
megkezdhetnénk, de jó lenne a tárca jelenléte, így egy újabb ügyrendi javaslatom lesz, és 
egyúttal kérni fogom majd a munkatársaimat, hogy jelezzük a tárca felé, ha lehet, pontosan 
jelenjenek meg a bizottsági ülésünkön. 

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvényjavaslat (T/11113. szám) 

A halgazdálkodás kérdéskörében jelen van-e a tárca? (Igen jelzés.) Újabb indítványom 
van: ismételten cseréljünk napirendi pontot, az ötödik napirendi pontot vegyük előre. 
Képviselőtársaim támogatják-e ezt? (Szavazás. – Látható többség.) A bizottság többsége 
támogatja, így rátérünk a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló T/11113. számú 
törvényjavaslat tárgyalására. Itt az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. 

Törölt:  
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Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál Bardócz Tamás főosztályvezető urat. 
Főosztályvezető úr, öné a szó. 

Bardócz Tamás főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium) tájékoztatója 

BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm 
szépen, elnök asszony. Először is engedjék meg, hogy elnézést kérjek dr. Bognár Lajos 
helyettes államtitkár úr nevében, ő egy külföldi út miatt nem tud az ülésen részt venni, ezért 
tartom én a törvényjavaslat bemutatását. Igyekszem röviden érinteni a tervezet minden 
lényeges pontját, és majd várom a kérdéseiket.  

A törvényjavaslat megalkotásának háttere az, hogy az 1997. évi, jelenleg hatályos 
halászatról és horgászatról szóló törvény – röviden csak halászati törvényként szoktunk 
emlegetni – több pontja napjainkra idejét múlta, és nem tudja kellően szolgálni azokat a 
jelentős társadalmi igényeket és elvárásokat, amelyek a természetes vizek hasznosításával 
kapcsolatban kellenek. Ezért láttunk neki most már lassan másfél éve egy társadalmi vita 
indításával egy új törvény előkészítésének és megalkotásának. A törvény alkotásakor 
kitűztünk néhány alapcélt, illetve fontos újítást. Ezek közül az egyik legfontosabb az, hogy 
egy kicsit fordítsuk meg a korábbi törvény logikáját, inkább abból induljunk ki, hogy a 
természetes vizek őshonos halállományát hogyan tudjuk megóvni és akár fejleszteni is, hogy 
ez a horgászturizmus, a halfogyasztás, a halfogás alapja lehessen. Tehát elsősorban első 
körben nem a hasznosítás felől közelítettük meg a témát, hanem a megőrzés szempontjai 
szerint. Azt is látni kell, hogy nagyon sok és eltérő társadalmi érdek fűződik a természetes 
vizekhez, ezeknek mind meg kell felelni.  

Ezek után az egyik legfontosabb változás, amit az új törvény hoz, az, hogy most már 
nem halászatról és horgászatról beszélünk, hanem halgazdálkodásról, tehát bevezettük a 
halgazdálkodás fogalmát, amely már önmagában is jelzi, hogy itt a haszonvétel helyett egy 
ésszerű, emberi beavatkozáson alapuló gazdálkodásról van inkább szó, de úgy, hogy 
megtartsuk a biodiverzitás erőforrásait is.  

A törvény nagyon fontos törekvése és kiindulási alapja, hogy egyrészről védi a halak 
természetes élőhelyét is, ez egy új vonása ennek a szabályozásnak, tehát kiterjeszti a törvény 
hatályát az élőhelyvédelemre, ez erősebb, mint a korábbi, másrészről az élőhelyen élő 
halállomány védelmét is célul tűzi ki, de úgy, hogy egyszersmind küzdjünk a nem őshonos 
halfajok terjeszkedése ellen is. 

Az egységes kezelés érdekében ez az új törvény, amennyiben így elfogadják, akkor 
valamennyi magyarországi természetes halélőhelyre ki fog terjedni, tehát minden víz, ahol hal 
él, automatikusan halgazdálkodási részterület lesz, kivéve a haltermelési létesítményeket, 
tehát a halastavakat, amelyeket ilyen céllal hoztak létre, illetve egy megoldással kivettük 
ennek hatálya alól a belterületi kis tavakat is, tehát nem akarjuk a kerti tavakat a törvény 
hatálya alá vonni. 

A halgazdálkodási jog lesz az a jogkör, amellyel élni tud a természetes víz 
hasznosítója, de ez a jog alapértelmezésben a magyar államot illeti meg, és ezt a jogot adja a 
magyar állam haszonbérletbe az úgynevezett hasznosítóknak. A haszonbérletbe adásnak több 
útja lesz. A legszélesebb az, hogy a legtöbben valószínűleg halgazdálkodási haszonbérleti 
szerződés formájában fogják megkapni ezt a jogot, egy szerződést kötnek majd a 
Vidékfejlesztési Minisztériummal egy pályázat után. Lesznek azonban olyan haszonbérleti 
szerződések is, ahol azt igyekeztünk elérni, hogy a területtulajdonosok se szenvedjenek kárt, 
mert számos olyan kis víz van az országban, amely magánszemély, cég vagy bárkinek a 
tulajdonában van, és az úgynevezett földtulajdonosi haszonbérlet fogalom bevezetésével 
igyekszünk az ő érdekeiket is érvényesíteni. 

A törvény fontos célja, hogy segítse a horgászat és a horgászturizmus fejlődését 
Magyarországon, mivel ez az a hasznosítási forma, amely az ország számára a legtöbb 

Törölt: m
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áttételes hatással bír, amit ösztönözni szeretnénk, ezért ezt a célt talán jól tükrözi az 
úgynevezett turista állami jegy bevezetése, amellyel lehetővé tennénk, hogy korlátozott 
időtartamra, korlátozott eszközhasználattal minél több ember kipróbálhassa a horgászatot. 

A másik oldalról ezt a véleményem szerint növekvő horgászigényt a változatos 
horgászvizek kialakításának lehetőségével igyekszünk alátámasztani úgy, hogy az adott 
élettérnek megfelelő fajokat ott őrizzük meg, ahol élnek, tehát véget szeretnénk véget vetni 
annak a gyakorlatnak, hogy jelenleg a Dunából, a Balatonból kifogott keszegeket és egyéb 
fajokat kis tavakba, magánhorgásztavakba telepítsék. Aki keszeget akar fogni, az menjen a 
folyókhoz és a Balatonhoz, ha pedig valaki a magántavába akar ilyen halfajokat telepíteni, az 
a haltermelőktől meg tudja vásárolni. 

Az állományok megóvásának nagyon fontos eleme, hogy fel kell lépnünk az egyre 
növekvő illegális halfogások ellen. Ezen a területen is több intézkedési elemet tartalmaz a 
tervezett új szabályozás, amelyek egyidejű bevezetésével több oldalról igyekszünk 
visszaszorítani az illegális halfogást. Az egyik ilyen elem az, hogy jobban definiálja az 
illegális halfogási módokat, ezáltal igyekszik alátámasztani az új Btk.-t, ahová már bekerült 
önálló tényállásként az orvhalászat fogalma, tehát igyekszünk majd segíteni az ágazati 
törvényünkkel a bíróságok munkáját, hogy minél könnyebben el tudják dönteni, hogy egy eset 
orvhalászatnak minősül-e vagy sem, de az ágazati törvénytervezetünk is tartalmaz olyan 
szigorításokat a büntetési tételekben, az elkobzás lehetőségének bevezetésével, amely a 
büntetés oldaláról igyekszik visszaszorítani az illegális fogásokat.  

A másik oldalról pedig fontos, és ez a korábbi szabályozásban nem volt meg, hogy 
nem lehet csak a vízen megfogni az orvhalászokat, hanem szükséges a piac egyfajta 
ellenőrzése is, ezért bevezetnénk megint csak egy új fogalmat, ez az úgynevezett fogási  
természetes tanúsítvány, amellyel a természetes vízből származó és kereskedelmi forgalomba 
kerülő halakat el kellene látni. Fontos azonban, hogy megteremtsük annak is a lehetőségét, 
hogy ha valaki horgász, kisebb mértékben halász, és emellett falusi vendéglátással is 
foglalkozik, akkor az ne minősüljön kereskedelmi forgalomnak, ha a saját fogását a vendégei 
számára felhasználja. Tehát szeretnénk minél több ponton a vidékfejlesztés célkitűzéseihez 
illeszteni ezt a törvényt.  

Nagyon fontos, amit az elején említettem, hogy többfajta társadalmi érdek van ezzel a 
törvénnyel kapcsolatban. Az egyik ilyen legfontosabb és legjobban szembeállítható érdek a 
horgászok és a halászok versengése a halakért. Ezt több ponton igyekszik kezelni a törvény. 
Egyrészt nagyon határozottan és több elemében korlátozza, illetve szabályozza a természetes 
vízi halászatot, tehát azt, amikor hálóval, nagy tömegben kereskedelmi célból igyekszik 
valaki halat fogni, és előnyben részesíti a horgászati hasznosítást. De azt is látni kell, hogy 
nem lehet azokat az embereket elválasztani a vizektől, akik generációk óta halászattal 
foglalkoznak, inkább új lehetőséget kell nekik teremteni, meghagyva őket a vizeken, ezért a 
halászok nagy többsége az új törvény keretei között is tudja folytatni a tevékenységét, de 
nyilván lesz egy lemorzsolódás, azok, akik nem tudják vállalni ezeket az új és szigorú 
korlátozásokat. 

Amit még fontosnak tartanék megemlíteni: mindezen célok eléréséhez a törvény 
kibővíti a halgazdálkodási hatóság eljárási jogkörét és lehetőségeit, valamint a horgászat és a 
halászat állami bevételeinek részleges visszaforgatásával pénzügyi alapot teremtene ahhoz is, 
hogy továbbfejlesszük ezt az ágazatot, így növelve a vidékfejlesztési szerepét, illetve a 
közvetlen állami bevételek mértékét is. 

Köszönöm szépen a figyelmüket, ennyit szerettem volna elmondani. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést. Tisztelt Képviselőtársaim!  Megnyitom a 

vitát a törvényjavaslatról, majd az általános vitára való alkalmasságáról kell döntenünk, 

Törölt: ,
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illetőleg bizottsági előadót is kell állítanunk. Önöké a szó, amennyiben kérdésük, 
véleményük, javaslataik vannak.  

(Jelzésre:) Jávor Benedek képviselő urat illeti a szó. 

Kérdések és vélemények 
 
JÁVOR BENEDEK (független): Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Egy olyan pillanatnak vagyunk szemtanúi, amikor az ellenzék részéről azt 
kell mondanom, egy olyan törvényjavaslat került a bizottság elé, ami a szakmai 
előkészítettség, a megalapozottság és a jó szándék jegyeit viseli magán. A korábbi halászati 
törvény valóban megérett a módosításra, és egy olyan módosítás jött most be, amelyik az 
elmúlt több mint tíz évben felmerült problémákat a legtöbb esetben megfelelő szakmai 
színvonalon és megfelelő szemlélettel kezeli. Az, hogy ez a törvény a gyakorlatban hogyan 
működik, nyilvánvalóan majd a hatályba lépését követően a hatósági gyakorlati alkalmazás 
során fog kiderülni.  

Vannak félelmeink azzal kapcsolatban, hogy itt a halgazdálkodási érdek, illetve a 
természetvédelmi érdek ütközése be van építve a rendszerbe, ahol maga a törvény egyébként 
a természetvédelmi érdek figyelembevételét elég erősen megfogalmazza, de más esetekben a 
gyakorlatban azt látjuk, hogy ilyen helyzetekben általában a gazdasági érdek kerekedik felül, 
de majd látnunk kell, hogy a gyakorlatban ezek a rendelkezések hogyan működnek.  

Az a szöveg, ami a bizottság előtt van, azt gondolom, mindenképpen érdemes az 
általános vitára való alkalmasság támogatására, és tartalmilag a magunk részéről is 
támogathatnak tartjuk. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Van-e további kérdés? (Nincs jelzés.) Én az alelnök úrnak két kérdés erejéig 

átadom az elnöklést. 
 

(Az elnöklést dr. Nagy Andor alelnök átveszi.) 
 

ELNÖK: Az elnöklést átveszem, és megadom a szót Szili Katalinnak. 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Az egyik kérdésem az lenne, 

hogy a civil szervezetekkel, a különböző testületekkel történt-e előzőleg egyeztetés, és ha 
igen, akkor az egyeztetés során történt-e módosítás. 

A másik kérdésem ahhoz kapcsolódik, hogy gyakorlatilag a törvényjavaslat 
magánterületen is államivá teszi a halgazdálkodást. Hogyan történik majd ennek az 
ellenőrzése? Milyen módokat alakítanak ki erre, hiszen ez egy egészen új megoldást is jelent? 
Erre várom a válaszát. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszaadom az elnöklést Szili Katalinnak. 
 

(Az elnöklést dr. Szili Katalin elnök átveszi.) 
 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, vélemény, javaslat? (Jelzésre:) 
Szabó Imre alelnök urat illeti a szó. 
 

Törölt: ?
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SZABÓ IMRE (MSZP): Hasonló módon Jávor Benedekhez, én is csak azt tudom 
mondani, hogy ez egy üdvözlendő pillanat, az általános vitára való alkalmasságát mi is 
támogatni fogjuk. 

Azon a részén a dolognak, ami a vizsgáztatás eltörlésénél van, azonban már nem 
jelenik meg az a tudás, amikor adott esetben a védett fajokra több ezres létszámban engednek 
rá olyan horgászokat, akik gyakorlatilag nem fogják tudni megkülönbözetni ennek 
megfelelően ezeket a halakat, tehát a képzés, a vizsgáztatás kérdéskörét feszegetném. 
Gondoltak-e önök arra, hogy ezt milyen módon tudják rendezni? 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs több kérdés, vélemény, javaslat, újra 

öné a szó. 

Válaszadás 
 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen a pozitív bírálatot és a konstruktív javaslatokat. Jávor Benedek képviselő úr 
felvetésére, hogy a halgazdálkodás és a természetvédelmi érdek hogyan hangolható össze, azt 
gondolom, abból a szempontból is unikális ez a terület, hogy itt a természetvédelmi érdek 
egybe tud esni a gazdasági érdekkel, és ha ezeket az elemeket helyezzük előtérbe, ebbe az 
irányba tereljük az egész szabályozást, akkor ez a korábbinál jobban összeegyeztethető lesz, 
de valóban erre figyelnünk kell majd a végrehajtási rendelet alkotásakor is. 

Az elnök asszony kérdésére, a civil egyeztetés módjára: igen, több körben is 
egyeztettünk. Közvetlenül egyeztettünk a három nagy szakmai érdekvédelmi szervezettel, a 
legnagyobb a MOHOSZ, a Magyar Országos Horgász Szövetség, de számos MOHOSZ-on 
kívüli horgász szövetség, egyesület is létezik, velük is felvettük a kapcsolatot, például 
tárgyaltunk a Tiszai Horgász Szövetséggel, akik ezt a társadalmi indítványt is tették. Főleg a 
MOHOSZ-tól kaptunk olyan javaslatokat, amelyek szakmailag is jól alátámasztottak, 
indokolhatók voltak, ezek jórészt belekerültek a törvénybe, de nyilván voltak olyanok is, egy-
két módosító indítvány, amelyekkel nem teljesen értettünk egyet.  

Magánterületen a halgazdálkodási jog ellenőrzésének kérdéséről: a jelenlegi 
szabályozás is úgy szól, hogy egy mellékmondattal az államhoz rendeli több magánterületen 
lévő bányató és kis víz halászati jogát – mi halászati jognak hívjuk –, és itt volt is olyan 
probléma, hogy milyen alapon tudott eljárni a halászati felügyelő, a jövőben pedig majd a 
halgazdálkodási felügyelő. Ezt azzal kezeltük, hogy bővítettük a halgazdálkodási felügyelők 
jogkörét, így teljes joggal tudnak eljárni magánterületen is, és tudják ellenőrizni, hogy 
betartják-e ott a halgazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 

Szabó Imre alelnök kérdése a vizsgáztatás eltörlésének kérdése volt. Itt 
hangsúlyoznám, ezzel csak korlátozott időtartamú jogot adunk, de mindenképpen gondoltunk 
rá. Az egész mechanizmusa úgy nézne ki, hogy ez csak az interneten online vásárolható 
állami jegy lenne. Mielőtt valaki ezt meg tudja vásárolni, végig kell mennie egy tesztsoron, 
tehát valamifajta képzést, ilyen online képzést párosítanánk hozzá. Itt az, amit a 
legfontosabbnak tartok, a halfelismerés. Most a horgászképzés legnagyobb hiányossága az, 
hogy nem elegendő a horgászok fajtafelismerési tudása, tehát egy ilyen képzést 
mindenképpen beillesztenénk ebbe a rendszerbe.  

Határozathozatal 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim!  Kérdezem önöket ezek után, 

támogatják-e a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát? (Szavazás. – Mindenki 
jelez.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta.  

Törölt: -
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Csütörtökön utolsó napirendi pontként kerül a törvényjavaslat a plenáris ülés elé. Ki 
vállalja az előadói feladatot? (Jelzésre:) Bartos Mónika képviselő asszony vállalja. A 
bizottság támogatja-e? (Szavazás. – Mindenki jelez.)  Teljes az egyhangúság, a bizottság 
előadója Bartos Mónika képviselő asszony lesz. Köszönöm szépen. 

Az agrárgazdasági jelentés elkészítéséről szóló országgyűlési határozati javaslat 
(H/10900. szám) 

Tisztelt Képviselőtársaim!  Visszatérünk a harmadik napirendi pontunkra. Köszöntöm 
Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes urat. Az agrárgazdasági jelentés elkészítéséről 
szóló H/10900. számú országgyűlési határozati javaslathoz benyújtott módosító indítványok 
ajánlási pontjairól döntünk. 

Módosító javaslatok megvitatása 
Az 1. ajánlási pontban Bencsik János és Ángyán József nyújtottak be módosító 

indítványt. Főosztályvezető-helyettes úr? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Tárcaálláspontot tudok képviselni. Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. (Jelzésre:) Kővári János képviselő úr kérdést kíván 

feltenni. Öné a szó, képviselő úr. 
 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megkérni az 

elutasítás indokolását. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Főosztályvezető-helyettes úré a szó. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Az agrárgazdasági jelentés hátterét tekintve jelentősen bővebb, mint csupán a nemzeti 
vidékstratégiában foglalt célok időbeli teljesüléséről szóló beszámolás, tehát nem tartjuk 
helyénvalónak, hogy csak egy ilyen szűk spektrumra korlátozza az országgyűlési határozat a 
kormány beszámolási kötelezettségét. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Turi-Kovács Béla alelnök urat illeti a szó. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak megjegyezni kívánom: 

nincs félreértés? Számomra a módosító indítvány inkább a bővítést jelenti, mint a szűkítést. 
Mire alapozzák azt, hogy ez az indítvány szűkíti?  

 
ELNÖK: Köszönöm. Főosztályvezető-helyettes úré a szó. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Elsősorban arra, hogy itt meghatároz a módosító javaslat öt szempontot, ezekről a 
szempontokról kellene beszámolni, de az agrárgazdasági jelentés ennél jóval tágabb. Úgy szól 
a mondat, hogy az öt fő stratégiai célterület szerinti bontásban, az öt fő rögzített indikátorok 
alapján adja az összefoglalót, de nem csak ezek alapján ad tájékoztatást. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy megjegyzést tennék. Lehet, ha a felsorolás előtt a 

„különösen” szó szerepelne, akkor az példálózóvá tenné, nyilvánvalóan segítené, illetve 
orientálna. Lehet, hogy egy kapcsolódó módosító indítvánnyal ezen lehetne segíteni, de addig 
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is kérdezem képviselőtársaimat: ki az, aki támogatja a képviselő urak indítványát? (Szavazás. 
– 5 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 4 nem szavazat.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás. – 7 tartózkodó szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság egyharmada sem 
támogatta. 

A 2. ajánlási pontban Varga Géza képviselőtársunk nyújtott be módosító indítványt. A 
tárca álláspontja? 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Képviselőtársaim támogatják-e a módosító 

javaslatot? (Nincs jelzés.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 14 nem szavazat.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás. – 2 tartózkodó szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság nem támogatta. 

Horváth János képviselő úr módosító indítványa szerepel a 3. ajánlási pontban. A tárca 
álláspontja? 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Képviselőtársaim, ki támogatja? (Szavazás. – 7 igen 

szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 6 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 
3 tartózkodó szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság egyharmada támogatta. 

A 4. ajánlási pontban Varga Géza képviselő úr javaslata szerepel. A tárca álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Képviselőtársaim, ki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki 

nem támogatja? (Szavazás. – 13 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó 
szavazat.)  

Gőgös Zoltán képviselő úr javaslata szerepel az 5. ajánlási pontban. A tárca 
álláspontja? 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
Bár az Agrárgazdasági Tanács véleményezi a jelentés tervezetét, ugyanakkor azt nem 

lehet kötelező jelleggel előírni egy elsősorban civil tagokból álló szervezet számára, hogy 
véleményt nyilvánítson. Nyilvánvaló, nyilvánít róla véleményt, de azt kötelező jelleggel nem 
lehet számukra előírni, ezért nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Tehát a tárca nem támogatja. Képviselőtársaim, ki támogatja? 

(Szavazás. – 4 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 12 nem szavazat.) A módosító 
javaslatot a bizottság egyharmada sem támogatta.  

Az utolsó ajánlási pont Varga Géza képviselő úr 6. számú módosító indítványa. A 
tárca álláspontja? 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

A tárca nem támogatja. 
 

Törölt:  

Törölt: ¶
ELNÖK: Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: A tárca nem támogatja. Képviselőtársaim, ki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki 
nem támogatja? (Szavazás. – 14 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó 
szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság nem támogatta. 

Köszönöm szépen, főosztályvezető-helyettes úr. A napirendi pontot lezárom. 

Az atomenergiával, valamint az energetikával kapcsolatos egyes törvények, 
továbbá a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról 
szóló 1997. évi CLIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11101. szám) 

Tisztelt Képviselőtársaim! Rátérünk a negyedik napirendi pontunkra, az 
atomenergiával, valamint az energetikával kapcsolatos egyes törvények, továbbá a fegyveres 
biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi 
CLIX. törvény módosításáról szóló T/11101. számú törvényjavaslatra, és az általános vitára 
való alkalmasságot tárgyaljuk. Köszöntöm dr. Pőcze Orsolya helyettes államtitkár asszonyt, 
továbbá dr. Jobbágy Zsuzsa főosztályvezető asszonyt, illetőleg munkatársukat. 

Öné a szó, államtitkár asszony. 

Dr. Pőcze Orsolya helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
kiegészítő tájékoztatója 

 
DR. PŐCZE ORSOLYA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tisztelt elnök asszony, köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Az előttünk lévő törvényjavaslat 
három területre, az atomenergia, a megújuló energia és az energiahatékonyság területére 
vonatkozóan tartalmaz módosítási javaslatokat. Az atomenergiáról szóló törvény módosítása 
alapvetően két célból szükséges: egyrészről jogharmonizációs célú módosítások, másrészről 
egyéb módosítások vannak a javaslatban. 

A 2011-ben megszületett 70. számú Euratom-irányelvet 2013. augusztus 23-áig kell 
átültetni. Az irányelv a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok kezelése terén tartalmaz 
előírásokat. Fontos kiemelni az irányelvvel kapcsolatban, hogy számos rendelkezésének már 
jelenleg is megfelel a hatályos magyar szabályozás, így alapvetően a fogalmakat kell 
pontosítani. Két területet szeretnék kiemelni, ahol a módosítás jelentős. A kiégett fűtőelemek 
és radioaktív hulladékok kezelése terén a tagállamoknak nemzeti politikát és nemzeti 
programot kell kidolgozniuk. A törvényjavaslat arra tesz javaslatot, hogy a nemzeti politikát 
az Országgyűlés fogadja el, az ennek végrehajtására szolgáló programot pedig a kormány. 
Mindkét dokumentum 5 évente felülvizsgálásra kerülne. Fontos módosítást tartalmaz a 
Központi Nukleáris Pénzügyi Alappal kapcsolatban is a javaslat, ugyanis az irányelv szigorú 
összeférhetetlenségi követelményeket állapít meg a nukleáris biztonsági hatósággal 
kapcsolatban. Ennek következtében a törvényjavaslat előirányozza, hogy jelenleg az Országos 
Atomenergia Hivatal a kezelője ennek az alapnak, és az alap kezelése átkerülne a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériumhoz.  

Fontos kiemelni, hogy továbbra is egy elkülönített pénzalapról van szó, ez nem 
változna, eddig is a miniszter rendelkezett az alap felett. Az alappal kapcsolatban nem 
jogharmonizációs célú, hanem a hazai szabályozásból fakadóan az államháztartási törvény, 
illetve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény kapcsán módosítások vannak a 
befizetés és az alapkezelő feladataival kapcsolatosan, mivel ezeket törvényi szinten kell 
szabályozni, hiszen most a kormányrendeleti szintű, miniszteri rendeleti szintű szabály 
törvényi szintre emelkedett. 

Az atomerőmű-létesítés esetére két tárgykörben tartalmaz javaslatot a módosítás, az 
egyik a telephely-engedélyezés témaköre. A módosítást az Országos Atomenergia Hivatal 
kezdeményezte, illetve a módosítás összhangban van egy 2011-es ombudsmani 
állásfoglalással is. Ez az állásfoglalás kifogásolta az atomtörvény és a bányászatról szóló 

Törölt:  



 16 

törvény kapcsolatát, illetve az egyes hatósági eljárások egymáshoz való viszonyát. A javaslat 
szerint a telephely-engedélyezés az Atomenergia Hivatal feladata lenne, ez egy két szakaszra 
bontott eljárást jelent. Az eljárás első részében a telephely vizsgálata és értékelése történne 
meg, a második szakaszban a telephely jellemzőinek a vizsgálata.  

Fontos változás, hogy a telephely-engedélyezésen kívül a fizikai védelem és a 
tervezési alapfenyegetettség szabályai kiterjednek a jövőben a létesülő nukleáris 
létesítményekre, illetve a radioaktívhulladék-tárolókra. Ez hiány volt, ebben a tekintetben a 
törvény nem tartalmazott szabályokat. A nem jogharmonizációs célú módosítások közül 
kiemelném azt, hogy a radioaktívhulladék-tárolók engedélyezésének, ellenőrzésének 
hatásköre átkerül a sugár-egészségügyi decentrumoktól az Országos Atomenergia Hivatalhoz, 
így egy olyan hatóság fogja ellátni a feladatokat ezen a területen, amely lényegesen átfogóbb 
ismeretekkel, információkkal rendelkezik a területről. A közhiteles nyilvántartások szabályai 
is változnak ezzel kapcsolatban, a radioaktív hulladékok, illetve a nukleáris anyagok 
nyilvántartásával kapcsolatban a törvényi szinten szükséges előírások megjelennek a 
módosításban.  

A megújuló energia és az energiahatékonyság területén a módosítási javaslatok 
alapvetően a megújuló energia alkalmazását kívánják elősegíteni. Ezt főként tájékoztatási 
eszközökkel kívánja a törvényjavaslat biztosítani, így a miniszter feladata lesz, hogy független 
és objektív tájékoztatást adjon a megújuló energia területén a műszaki-technikai ismeretekről, 
illetve arról, hogy valójában hol tart a fejlődés, és milyen megoldásokat célszerű, illetve 
hasznos alkalmazni. Felhatalmazó rendelkezéseket tartalmaz a törvény a származási garancia 
bevezetésére, illetve az alapvető szabályokat maga a törvény megállapítja. Ez azért fontos, 
mert ez a dokumentum fogja biztosítani azt, hogy a végső felhasználók, a fogyasztók valóban 
tudják, hogy a megvásárolt energia megújuló energiából származik, tehát a forrásával 
tisztában legyenek, illetve például ne lehessen kétszer ugyanazt az energiát eladni, tehát ez 
átláthatóságot biztosít ezen a területen.  

Hiánypótló rendelkezést tartalmaz a törvény a tekintetben is, hogy amikor a 
támogatásoknál a megújuló energia alkalmazásával kapcsolatban került erre sor, akkor 
jelenleg pályázati szinten volt meghatározva, milyen műszaki-technikai feltételeknek kell 
megfelelni. A jövően ezt átfogóan miniszteri rendelet fogja szabályozni, tehát előre mindenki 
fel tud készülni arra, hogy milyen feltételekkel és milyen hatékonysággal lehet megvalósítani 
megújuló területen a beruházásokat. 

Még egy előírás van, amit ki szeretnék emelni, ez a bioüzemanyag-törvénnyel 
kapcsolatos módosítás. Az Európai Unióban várhatóan jelentősen módosulni fog a 
bioüzemanyagok felhasználására vagy a keverési részarányára vonatkozóan az előírás. Ennek 
a módosításnak a figyelembevétele szükségesnek tűnik a 2016-os célszámok megállapítása 
során. 

Röviden ennyit szerettem volna a törvényjavaslatról elmondani. Kérdéseikre 
természetesen válaszolok. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. (Jelzésre:) Jávor Benedek képviselő 

urat illeti a szó. 

Kérdések, észrevételek 
 
JÁVOR BENEDEK (független): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt 

Képviselőtársaim!  Tisztelt Államtitkár Asszony! A törvény több területtel foglalkozik, 
elsőként az atomenergiával kapcsolatos szabályozására, intézkedésére térnék ki. Ahogyan az 
államtitkár asszony elmondta, maga a szabályozás alapvetően egy jogharmonizációs feladat 
teljesítését tartalmazza, ezen túlmenően olyan pontosítások vannak benne, amelyek valóban 
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szükségesek a sugárzó hulladék lerakása, elhelyezése körüli szabályozás pontosítása 
érdekében. Tehát azt gondolom, a javaslat összességében nem elvetendő, ugyanakkor vannak 
benne olyan elemek, amelyek mindenképpen aggodalomra adnak okot, elsősorban azzal a 
kérdéssel kapcsolatosan, hogy mennyire átlátható, mennyire nyilvános az atomenergia 
használatával kapcsolatos információ, illetve az egész atomenergia használatával kapcsolatos 
tevékenység felügyelete hogyan működik.  

Az elmúlt időszakban volt egy ilyen szakmai vita, volt egy szándék az Országos 
Atomenergia Hivatal beolvasztására a minisztérium vagy más hatóságok alá, és akkor nagyon 
határozott szakmai álláspont fogalmazódott meg nemcsak az ellenzék részéről, nemcsak a mi 
részünkről, hanem a szakmai szervezetek részéről is, hogy szükséges egy független, önálló 
felügyelet fenntartása, ahol az egyes területek megfelelő önállósággal és külső befolyástól 
lehetőleg mentesen tudják ellátni a tevékenységüket. E tekintetben két olyan rendelkezés van 
a törvényben, ami, azt gondolom, problémás. Az egyik, amelyik egy 6/a rendelkezést illeszt 
be az atomtörvény 16. §-ába, amely szerint a radioaktív és a nukleáris anyagok központi 
nyilvántartásában szereplő adatok nemzetbiztonsági érdekből nem nyilvánosak. Azt 
gondolom, egy ilyen generálrendelkezés, amely egy teljes nyilvántartást, gyakorlatilag egy 
teljes adatkört különösebb indokolás nélkül nem nyilvánosnak tekint, és megismerhetetlenné 
tesz, mindenképpen gátolja a tevékenységgel kapcsolatos információk megismerhetőségét, 
különösen, ha tekintetbe vesszük, hogy a Paksi Atomerőmű működésével, balesetével, a 
2003-as súlyos üzemzavarral kapcsolatos információkhoz, az élettartam-hosszabbítással, a 
bővítéssel kapcsolatos információkhoz való hozzájutás milyen akadályokba ütközik a 
gyakorlatban, itt egy nagyon széles felhatalmazást kapott, generálban ezek nem nyilvánosak. 
Természetesen azzal egyetértünk, hogy azoknak az információknak, amelyek 
nemzetbiztonsági érdeket sértenek, nem szabad nyilvánosságra kerülniük, erre azonban a 
jelenlegi adatvédelmi szabályozás lehetőséget biztosít, így a nemzetbiztonsági szempontból 
kínos adatok nyilvánosságra hozatalát meg tudja tagadni az adatkezelő, amennyiben azokról 
bizonyítani tudják, hogy valóban ilyen típusúak. Tehát ez a generálszabályozás, azt 
gondolom, mindenképpen az átláthatóság csökkentéséhez vezet. 

A másik pedig a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap felügyeletével kapcsolatos. Az új 
szabályozás egyszerűen a miniszter alá rendeli, tehát a miniszter által kijelölt, a miniszter által 
vezetett minisztérium a Pénzügyi Alap kezelő szerve. Azt gondolom, a korábbi szabályozás 
sokkal jobban megfelelt a független felügyeleti struktúra elvárásainak, ahol az atomenergia-
felügyeleti szerv elkülönült szervezeti egysége végezte a Pénzügyi Alap felügyeletét. Nem 
látok rá okot, hogy ennek a működő rendszernek az átalakítását kezdeményezzük. 
Természetesen, ha az államtitkár asszony meggyőző érveket tud hozni arra, hogy jelenleg 
miért működik rosszul a felügyelet, akkor nyitott vagyok arra, hogy a véleményemet 
megváltoztassam. 

Végül a megújulóenergia-használattal kapcsolatos rendelkezésekről. Természetesen 
örülünk, hogy a szabályozásban megjelenik a tájékoztatás kiemelt fontossága, a származási 
garanciák, a bizonyítványok része, azonban önök is és mindannyian tudjuk, hogy a 
megújulóenergia-források elterjedésének nem az a gátja, hogy nincsenek megfelelő 
származási garanciák, illetve ez a része semmit nem old meg, évek óta hiányzik a 
megújulóenergia-támogatási rendszerre vonatkozó törvény beterjesztése a minisztérium 
részéről. Nincs METÁR, nincs kiszámítható szabályozás, nincs megfelelő és kiszámítható 
támogatási rendszer. Amíg ez így van, addig lehet buherálni a származási garanciákat, de 
semmi nem fog történni a megújuló energiák tekintetében.  

Azt gondolom, ha az ilyen kicsit salátás törvények helyett az atomenergia-törvényhez 
hozzácsapunk néhány megújulós rendelkezést is, amire itt a bizottság hosszú idő óta vár, ez az 
új METÁR beterjesztése, és kérdezem is: számíthatunk-e arra, hogy még ebben a ciklusban az 
Országgyűlés tárgyalni fogja? 
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Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Kővári János képviselő urat illeti a szó. 
 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony. Jávor Benedek képviselő 

úr utóbbi megállapításával egyet lehet érteni, magam is azt szeretném látni, és kérdezem is, 
van-e esély arra, hogy a következő időszakban esetleg megjelenik a megújuló energiákkal 
kapcsolatos törvény, tehát az érdemi felhasználása az energiapolitikában még nem látható. Ez 
az egyik észrevételem.  

A másik pedig az, hogy a megújuló energiákat meg kellene különböztetni egymástól, 
akár a tájékoztatásban is, mert nem vagyok benne biztos, hogy a fogyasztók egészen pontosan 
tudják, mi a különbség mondjuk a fa felhasználása és a napenergia-használat között, illetve a 
megújuló energiák használata között. Konkrét példaként mondom: ahányszor előkerül ez a 
téma, mindig elmondom, hogy a Pécsi Erőműben megújuló energiának nevezik azt, hogy tarra 
vágják az erdőt Horvátországban és Somogy megyében is. Azt nem gondolnám, hogy ezt 
pozitívumnak tekinthetjük. Azt gondolom, sajnos keveseket, a polgárok 10-15 százalékát 
érdekli, hogy milyen módon állítható elő az energia, vagy mit is értünk megújuló alatt. 

Az lenne a kérdésem, illetve a kérésem, hogy ezen a bizonyos számlán vagy a 
tájékoztatásban részletezni kellene, hogy megújuló energia, és zárójelben azt, hogy milyen 
energiaforrásból származik, legalább ezt lehetne tudni, mert nyilvánvaló, ez jelentős 
különbség, és talán előbb-utóbb ez fontos is lesz számunkra. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szabó Imre alelnök urat illeti a szó. 
 
SZABÓ IMRE (MSZP): Nem szeretném megismételni azt, amit Jávor Benedek 

egyszer már felsorolt. Alapvetően a salátatörvény műfajából adódik az, hogy van benne olyan 
elem, amit az ember szívesen elfogadna és támogatna, de vannak benne olyanok, amelyekkel 
nem tud azonosulni, tehát emiatt a műfaji lehetetlenség és a tartalmi sokszínűség miatt nem 
tudjuk támogatni az általános vitára való alkalmasságot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagy Andor alelnök urat arra kérem, hogy elnököljön, 

mert én is szeretnék az államtitkár asszonynak néhány kérdést feltenni. 
 

(Az elnöklést dr. Nagy Andor alelnök átveszi.) 
 

ELNÖK: Átveszem az elnökséget, és megadom a szót Szili Katalin elnök asszonynak. 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Tisztelt Államtitkár Asszony! 

Tisztelt Képviselőtársaim! Hadd kapcsolódjak először én is a megújuló energiákkal 
kapcsolatos kérdéshez. Itt egy egészen más vetületét szeretném felvetni, hiszen a napi 
gyakorlatban is sokszor találkozunk azzal, ami egyébként például az egyedi szélenergia-
hasznosításhoz a szabályozási előírások hiányosságai miatti problémákat jelenti. Magam is 
írásos kérdéssel fordultam a minisztériumhoz például abban a tekintetben, ahol ezeknek a 
gátját éppen az jelenti, hogy pereskedések zajlanak, az önkormányzatok nem tudják ennek az 
engedélyezését. Azt javasolom, ha szeretnénk, hogy ebben sokkal világosabb és valóban 
ösztönző szabályozási rendszer kerüljön megalkotásra, akkor nem csak és kizárólag a 
támogatási rendszert, hanem az ezzel kapcsolatos szabályozást is módosítani kell. Nyilván 
ennek a kérdéskörnek a megvitatása során a részleteivel most nem foglalkoznék. 

A következő kérdésem az államtitkár asszonyhoz itt is elsősorban az, hogy a 
törvényjavaslat beterjesztése előtt történt-e egyeztetés a civilekkel, az érdekképviseletekkel, a 
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szakmai szervezetekkel. A második kérdésem alapvetően egy sajátosságról is szól, mégpedig 
arról, hogy a 6. §-hoz fűzött indokolásból számomra az tűnik ki, hogy megszűnik a 
Sugárbiológiai Intézet, amit sajátságosnak tartok, hiszen ezt csak és kizárólag az 
indokolás tartalmazza. Erről szeretnék érdeklődni. 

A következő kérdésem a 7. §-sal függ össze, hiszen itt alkohol- és drogpolitika 
kidolgozását írja elő a Paksi Atomerőmű engedélyezése tekintetében a munkaalkalmassági 
követelmények meghatározása során, ami számomra itt testidegennek tűnik, amikor a 
biztonsággal foglalkozunk, vagy pedig azt sejteti, hogy esetleg voltak ilyen problémák. 

Ugyancsak a Pénzügyi Alap tekintetében a szabályozás most az, hogy a Pénzügyi 
Alap év végi maradványa nem vonható el. Ennek a szabályozásnak a kapcsán viszont 
felmerül bennem a kérdés, hogy eddig ez megtörtént-e, tehát elvonásra került-e. 

Az utolsó kérdésem szintén a társadalmi kontrollhoz kapcsolódik, hiszen a 
nemzetbiztonsági érdekből történő adatok nem nyilvánossá tételénél nyilván meg kell találni 
azt az egyensúlyt, azt a társadalmi kontrollt, amit sokszor számon kértünk az elmúlt évtizedek 
folyamán, vagy akár olyan balesetek esetén, ahol ez szerintem teljesen természetes. Kérdezem 
az államtitkár asszonytól: elegendőnek tartja-e így ezt? Nem gondolják-e, hogy esetleg ez a 
nyilvánosságot, illetőleg a társadalmi kontrollt sérti? 

Köszönöm szépen, alelnök úr, a lehetőséget. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, és visszaadom a szót, illetve az elnöklést Szili 

Katalinnak. 
 

(Az elnöklést dr. Szili Katalin elnök átveszi.) 
 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs több kérdés, illetve vélemény, az 
államtitkár asszonyt illeti a szó. 

Válaszadás 
 
DR. PŐCZE ORSOLYA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm, és megpróbálok minden kérdésre válaszolni. 
Az első, amit kiemelnék, hogy történt-e egyeztetés. Igen, a jogszabályalkotásról szóló 

előírásrendnek megfelelően kikerült a honlapra, lehetett véleményezni a törvényjavaslatot, 
illetve kiemelném azt is, hogy annak a civil szervezetnek, amelyik kérdésekkel szokott 
hozzánk fordulni ezen a területen, közvetlenül is megküldtük az anyagot, de sajnos észrevételt 
nem kaptunk. Megküldtük a végrehajtási rendeletet is, de nem kaptunk visszajelzést ebben a 
tekintetben.  

Lehet, kicsit összemosódik, hogy most melyik kérdésre válaszolok, de mindegyiket 
megpróbáltam felírni. Az alkohol- és drogpolitika előírása azért volt szükséges, mert az 
Európai Unióban egyre inkább felvetődik, hogy a munkabiztonsági, illetve munkavédelmi 
szabályokkal kapcsolatban nemcsak az alkohollal, hanem nyilván a modern kor újabb káros 
anyagaival, a droggal kapcsolatban is előírások legyenek. Ez gyakorlatilag egy megelőző célú 
előírás, ami bekerült a törvénybe, ezt maga az atomerőmű kezdeményezte, hogy legyen 
jogosítottsága ahhoz, hogy ilyen ellenőrzéseket végezhessen. 

A sugáregészségüggyel kapcsolatban kiemelném, hogy nem szűnik meg a sugár-
egészségügyi feladat, itt gyakorlatilag egy hatáskör átcsoportosításáról van szó. A 
sugáregészségügy területén továbbra is ellátnak feladatokat a sugárforrásokkal kapcsolatban a 
sugár-egészségügyi decentrumok. Valójában az volt az indoka annak, hogy átkerül a hatáskör, 
mert a létesítményeket műszaki-biztonsági szempontból is engedélyezni kell, nem csak 
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egészségügyi szempontból, és talán ez a képesség az Országos Atomenergia Hivatalnál 
jobban rendelkezésre áll.  

A közhiteles nyilvántartásokkal kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban hangsúlyozom, 
ezek nem új szabályok, eddig sem volt nyilvános ez a terület. Itt arról van szó, hogy a 
sugárforrásokról az Országos Atomenergia Hivatalnak nyilvántartása van. Ebbe eddig is 
mindenki csak saját magára vonatkozóan tekinthetett be, és kérhetett adatokat, illetve 
statisztikai célú adatokkal lehet szolgálni ebből a nyilvántartásból. Azt gondolom, azért az az 
indok talán érthető, hogy nem volna szerencsés, ha bárki korlátlanul hozzáférne ezekhez az 
adatokhoz, hiszen akkor olyan képet lehetne alkotni a hazai sugárforrásokról, ami esetleg 
felhasználható lenne nem polgári célokra is, illetve olyan célokra, amelyek nem a 
rendeltetésszerű alkalmazást szolgálnák. Ezek a nyilvántartások szűk körűek, de ez nem 
jelenti azt, hogy az Országos Atomenergia Hivatal felügyeleti munkája ne lenne nyilvános, 
vagy a határozatait ne kellene nyilvánosságra hozni. 

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alappal kapcsolatban a módosítás azért szükséges, 
mert az alap fedezi a hulladéktárolók beruházási, működtetési költségeit, illetve az Országos 
Atomenergia Hivatal az, amelyik jelenleg a kiégett kazetták átmeneti tárolójának az 
engedélyező hatósága, így a jövőben engedélyező hatósága lesz az összes hulladéktárolónak, 
ezért kellett szétválasztani az engedélyezői, illetve alapkezelői feladatokat.  

Hangsúlyozni szeretném, hogy továbbra is működni fog az alap mellett a 
szakbizottság. A szakbizottságra vonatkozó miniszteri rendeleti szint helyett kormányrendelet 
fogja a szakbizottság feladatait előírni. A szakbizottságban az Atomenergia Hivatal ugyanúgy 
részt fog venni, mint a korábbiakban, illetve magának a szakbizottságnak a tevékenységét is 
megpróbáltuk aszerint tagolni, hogy a minisztériumok, illetve a hatóságok azok, amelyek 
szavazati joggal vesznek részt, az engedélyesek, akik eddig részt vehettek szavazati joggal, 
csak tanácskozási jogot kapnak. Azt gondolom, hogy azok a garanciák, amelyek eddig 
érvényesültek a Nukleáris Pénzügyi Alap mellett működő szakbizottságon keresztül, a 
jövőben is érvényesülni fognak, illetve a miniszter eddig is rendelkezett az alappal, a kezelői 
feladatok átkerüléséről van szó ebben az esetben. 

Talán még a maradvány az, ami érdekes. Bekerült a Nukleáris Pénzügyi Alappal 
kapcsolatban az a rendelkezés, hogy a maradványt év végén nem lehet elvonni. Tudomásom 
szerint erre nem is volt példa, ez egy abszolút garanciális jellegű szabály, amit szükségesnek 
tartottunk kimondani a törvényben. 

A megújuló energiával kapcsolatos észrevételeket köszönjük, nyilván el fogunk 
gondolkodni a felvetett javaslatokon. Külön köszönjük, és szerintem ez a kollégák fejében 
már szintén megszületett, hogy a különböző energiaforrásoknak megfelelően történik majd a 
tájékoztatás, illetve ennek megfelelően fogják majd az anyagokat a tájékoztatás során 
rendezni. A METÁR-ral kapcsolatban úgy tudom, folynak a munkák, a kormány felkérte a 
tárcát, tehát reményeink szerint itt lesz előrelépés. Azt hangsúlyozom, hogy a KÁT-rendszer 
jelenleg is működik, oda be lehet lépni, tehát a támogatás ilyen szempontból a megújulóknak 
most is biztosított. Tisztában vagyunk vele, hogy még kellenek előrelépések ezen a területen, 
és igyekszünk ezeket megtenni. 

Köszönöm. 

Határozathozatal 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Képviselőtársaim, az általános vitára 

való alkalmasságról döntünk. Kérdezem képviselőtársaimat: ki az, aki általános vitára 
alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot? (Szavazás. – 12 igen szavazat.) Ki van ellene? 
(Szavazás. – 3 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 1 tartózkodó szavazat.) A 
bizottság általános vitára alkalmasnak találta a törvényjavaslatot. 
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(Jelzésre:) Aradszki András képviselőtársunk vállalta, hogy ennek a bizottsági 
előadója lesz. Csütörtökön 1 óra körül kerül sorra ez a napirendi javaslat. 

Köszönöm szépen az államtitkár asszonynak és munkatársainak a részvételt. 

Egyebek 

Képviselőtársaim, a hatodik, az Egyebek napirendi pont keretében tájékoztatom 
önöket, hogy holnap 10 órakor az irodaház 520. termében tematikus ülésen a szigetközi 
helyzet kérdéskörével foglalkozunk, azzal együtt, hogy a T/11205. számú törvényjavaslat 
általános vitára való alkalmasságáról szintén dönteni fogunk, így kérem, hogy első napirendi 
pontként erről holnap reggel 10 órakor tárgyaljunk.  

A következő rendes ülésünkre május 27-én, hétfőn kerül sor, a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvényjavaslat módosítóiról, illetőleg az 
általános vitára való alkalmasságról tárgyalunk. Május 28-án, kedden tematikus ülést tartunk. 

Köszönöm szépen. További szép napot, szép hetet kívánok mindannyiuknak! 
Viszontlátásra holnap 10 órakor! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 32 perc)  

 
 
 

  
Dr. Nagy Andor 
a bizottság alelnöke 

Dr. Szili Katalin  
a bizottság elnöke 
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