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Napirendi javaslat  

 

1. a) A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/12002. szám)  
(Általános vita) 

b) Az Állami Számvevőszék jelentése Magyarország 2012. évi központi 
költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről (T/12002/1. szám) 

2. A Normafa Park történelmi sportterületről szóló törvényjavaslat (T/12083. szám)  
(Általános vita) 

3. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11456. szám)  
(Általános vita) 

4. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvénynek a természeti értékek védelme érdekében szükséges 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11378. szám)  
(Dr. Szél Bernadett (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

5. 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  
Szabó Imre (MSZP), a bizottság alelnöke  
  
Dr. Bácskai János (Fidesz)  
Bartos Mónika (Fidesz)  
Kővári János (Fidesz)  
Vincze László (Fidesz)  
Dr. Aradszki András (KDNP)  
Kepli Lajos (Jobbik)  
Jávor Benedek (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Bányai Gábor (Fidesz) dr. Aradszki Andrásnak (KDNP)  
Cseresnyés Péter (Fidesz) Bartos Mónikának (Fidesz)  
Koncz Ferenc (Fidesz) Vincze Lászlónak (Fidesz)  
Schmidt Csaba (Fidesz) dr. Bácskai Jánosnak (Fidesz)  
Sebestyén László (Fidesz) dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz) 

 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Kőrösmezei Csaba főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Gyeraj Péter Ede számvevő (Állami Számvevőszék)  
Dr. Szaló Péter helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Ripka János földügyi főfelügyelő (Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és 
Térinformatikai Főosztálya) 

Jelenlévők 
Nyilas Ilona Hajnalka osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Hajnóczi Péter főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
Dankó Rita osztályvezető (Belügyminisztérium)  
Babus Friderika (Belügyminisztérium)  
Séra Andrásné számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék)  
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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 Képviselőtársaim! Kedves Vendégeink, Szakértők! Engedjék meg, 
hogy köszöntsem önöket az őszi ülésszakunk első bizottsági ülésén. Remélem, mindenki 
kellemesen töltötte a nyarat. Úgy látszik, az időjárás is elősegítette azt, hogy szívesebben 
üljünk ma itt benn a bizottsági ülésen.  

Tisztelt Képviselőtársaim! A mai bizottsági ülésünkre öt napirendi pontot terveztünk. 
Ahogy a kiküldött napirendi ajánlásban is szerepel, az első napirendi pont a 2012. évi 
központi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat, amely 
T/12002. számon került benyújtásra, továbbá a hozzá kapcsolódó állami számvevőszéki 
jelentés a 2012. évi központi költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről, ami T/12002/1. 
számon került benyújtásra.  

A második napirendi pontunkban a Normafa Park történelmi sportterületről szóló 
törvényjavaslat szerepel.  

A harmadik napirendi pontban a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat szerepel.  

Mindegyiknél az általános vitára történő alkalmasságról kell döntenünk.  
A negyedik napirendi pontban Szél Bernadett akkor még független, ma már LMP-s 

képviselő asszony indítványa szerepel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló törvény módosításáról, mely T/11378. számon került benyújtásra.  

Az ötödik napirendi pont az egyebek.  
A helyettesítésekről is tájékoztatnom kell önöket: a mai napon Bányai Gábor 

képviselő urat Aradszki András képviselő úr helyettesíti, Cseresnyés Péter képviselő urat 
Bartos Mónika képviselő asszony helyettesíti, Koncz Ferenc képviselő urat Vincze László 
képviselő úr helyettesíti, Schmidt Csaba képviselő urat Bácskai János képviselő úr 
helyettesíti, és Sebestyén László képviselő urat pedig Turi-Kovács Béla alelnök úr 
helyettesíti.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Megállapítom, hogy a helyettesítésekkel együtt a bizottsági 
ülésünk határozatképes.  

Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy ki az, aki támogatja a mai napirendi pontjainkat 
és azok tárgyalását. (Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelentkező.) 
Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
támogatja a napirendi ajánlást. 

Mielőtt rátérünk az első napirendi pontunk tárgyalására, tájékoztatom a 
képviselőtársaimat, hogy a zárszámadási törvényhez a véleményeket legkésőbb 2013. 
szeptember 11-én, azaz szerdán 12 óráig kérjük a titkárságra, és csak azokat kérjük, amelyek 
egyébként a bizottsági ülésen elhangzottak, hiszen csak ezeket fogják tudni a költségvetési 
bizottságban érvényesíteni, illetőleg figyelembe venni.  

a) A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló T/12002. számú törvényjavaslat 
általános vitája 

b) Az Állami Számvevőszék jelentése Magyarország 2012. évi központi 
költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről (T/12002/1. szám) 

Tisztelt Képviselőtársaim! Rátérünk az első napirendi pontunkra, a központi 
költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslat, illetőleg a hozzá kapcsolódó ÁSZ-jelentés 
megvitatására. Köszöntöm Kőrösmezei Csaba főosztályvezető urat, Nyilas Ilona Hajnalka 
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osztályvezető asszonyt, továbbá az Állami Számvevőszék részéről Gyeraj Péter Ede 
számvevő urat.  

Kérném szépen, hogy először a tárca képviseletében a főosztályvezető úr egészítse ki 
szóban a benyújtott ajánlást. Öné a szó, főosztályvezető úr.  

 

Dr. K őrösmezei Csaba tájékoztatója 

DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Képviselő Asszonyok és Urak! Köszönöm szépen. Sűrű 
időszakot élünk költségvetési szempontból. A napirendi pont tárgyalása most a 2012. évi 
költségvetés zárszámadásáról szól.  

Bizonyára értesültek arról, hogy a hétvégén benyújtásra került az ez évi, folyó évi 
költségvetés módosítása, valamint éppen a végső szakértői javításokat végezzük a 
benyújtandó, 2014. évi költségvetésről, tehát most mindhárom évi költségvetésben 
igyekszünk előrelépni. 

A most tárgyalt, 2012. évi zárszámadási törvény az államháztartásról szóló törvény 
előírásai szerinti zárszámadással kapcsolatos rendelkezéseknek tesz eleget.  

Az évet lezárva 8 hónapon belül be kell nyújtani az Országgyűlésnek, tehát augusztus 
31-éig, ez megtörtént, illetve ezt megelőzően, két hónappal korábban pedig az Állami 
Számvevőszék részére – ez is megtörtént.  

Maga a törvény viszonylag rövid egy költségvetési törvényhez képest, mindössze 26 
paragrafus, és az összes mellékletével együtt – 9 melléklete van – 128 oldalt tesz ki. Ezek 
között nyilván első helyen a költségvetés főösszegeit rögzíti a javaslat, konkrétan 
14 422,5 milliárd összbevétellel, 15 021 milliárd kiadási főösszeggel és 598,6 milliárd 
hiánnyal. 

Az egyes előirányzatok szerinti teljesüléseket a törvény 1. melléklete tartalmazza. 
Felhívom a figyelmet a 2. számú mellékletre, amely pedig a klasszikus államháztartási mérleg 
szerinti sorrendben mutatja be ezeket. Ugyancsak a normaszöveg rendelkezik ezen 
előirányzatokon kívül a költségvetés finanszírozási tételeiről, tehát a visszafizetett, 
visszaváltott államkötvényekről, állampapírokról, valamint a hiány finanszírozása érdekében 
kibocsátott állampapírokról.  

Külön fejezet szól az államadósság és az állami követelések kezeléséről, a tb-
alapokról, a központi alrendszeren belüli elszámolásokról, így az uniós programokról, az 
önkormányzati alrendszerről és az államháztartáson kívüli szervezetekkel való 
kapcsolattartásról. Az önkormányzati ügyekhez nagyszámú melléklet tartozik, ezek a 3-8. 
számú mellékletek. 

Az 1. számú melléklet, amiről mondtam, hogy az előirányzatokat tartalmazza, 
ugyanúgy a fejezeti rendben, ahogy azt a költségvetési törvényben megszokhattuk, így a 12. 
fejezetben van a Vidékfejlesztési Minisztérium. A melléklet szerkezete értelemszerűen 
annyiban tér el, hogy a módosított előirányzat mellett azok teljesülését is bemutatja, kiadás, 
bevétel és támogatás szerinti bontásban.  

A 2. számú melléklet, ahogy mondtam, bemutatja az összes bevételt, kiadást és az 
egyenlegeket mérleg szerint. Felhívom a figyelmet arra, hogy ennek egy részletes bontása is 
található a benyújtott kötet mellékletében, a 466-469. oldalakon.  

Végül, a 9. melléklet a törvényben az uniós programok kötelezettségvállalási keret-
előirányzatainak a teljesülését mutatja be.  

A tartalmi rész alátámasztására szolgál az általános indokolás, és innentől kezdve 
ezzel szeretnék leginkább foglalkozni. Ezen belül az 1. fejezet bemutatja azt az összetett 
gazdaságifolyamat-rendszert, amelybe ennek a költségvetésnek illeszkednie kellett. A 
kormány ebben az évben, tehát 2012-ben is folytatta a megörökölt strukturális problémák 
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megoldására az erőfeszítéseit, a magas államadósság csökkentését, a versenyképesség 
javítását, a munkaerő-piaci aktivitás fokozását. A háztartások közismert devizaadósságai 
sérülékennyé tették a gazdaságot az ekkor még mindig és tulajdonképpen a mai napig tartó 
válság hatásaival szemben, csökkentve a belső keresletet; a kormány ennek érdekében számos 
intézkedést hozott. Ebben az évben biztosított lehetőséget a végtörlesztésre, a 
Bankszövetséggel megkötött megállapodás keretében pedig egy átfogó programot hozott 
létre, amit folytat azóta is.  

Emlékszünk, hogy 2011 novemberében fordult a kormány az Európai Unióhoz és a 
Nemzetközi Valutaalaphoz, hogy egy biztonsági védőháló létrehozására vonatkozó szerződést 
kössön, azonban az IMF olyan feltételeket szabott volna a hitelért cserébe, amelyeket 
Magyarország nem fogadhatott el. 2012 során nyilvánvalóvá vált, hogy a piaci bizalom 
visszatért az országgal szemben, tehát erre a védőhálóra már nincs is a továbbiakban szükség.  

Valljuk, hogy a piaci bizalom megerősödésében nagy szerepe volt a kormány 
fegyelmezett költségvetési gazdálkodásának is, ami az ország adósságát hosszú távon 
csökkenő pályára, fenntartható pályára irányította. Tény, hogy a bruttó hazai össztermék 
2012-ben végül is az eredetileg tervezett bővülés helyett 1,7 százalékkal csökkent, meg kell 
azonban jegyezni, és látnunk kell azt is, hogy az egész Európai Unióban ez így volt ebben az 
évben. Tehát az Európai Unió 27 tagországát számítva 0,4 százalékkal csökkent a GDP, ha 
pedig az eurózóna országait nézzük, akkor 0,6 százalékkal. Ez az egész világgazdaságban így 
volt, tehát a növekedési kilátások mindenfelé romlottak, különösen az európai országokban, 
márpedig Magyarország fő exportpiacait ezek az országok képezik. Ugyancsak a 2012. évhez 
tartozik, hogy a mezőgazdaság teljesítménye is mintegy ötödével esett vissza a kedvezőtlen 
aszályos időjárás következtében.  

Ahogy a devizaadósság kapcsán már utaltam rá, a belső kereslet visszafogottabb 
maradt, mint azt a költségvetés tervezésekor remélni lehetett, a háztartások fogyasztása 
mintegy 2 százalékkal csökkent. 2012-ben a beruházások harmadát adó feldolgozóipari 
nagyberuházások szerencsére nőttek, méghozzá jelentősen, 4,9 százalékkal, ennek kiemelt 
részét jelentették a nagy autóipari beruházások. Az, hogy ennek ellenére a 
nemzetgazdaságban a beruházások összességében csökkentek, több más ágazatnak volt 
köszönhető; a legmeghatározóbb szerepet az építési beruházások visszaesése okozta.  

Az export ebben az évben is 2 százalékkal növekedett, és meghaladta a felvevő 
piacokét, így a növekvő export és a visszaeső belső kereslet mellett az import alig változott. 
Mindezek eredményeképpen a nettó export növekedési hozzájárulása pozitív maradt a 2012. 
év eredményeihez. Ki kell emelni a foglalkoztatottak számát, amely 2012-ben növekedett, a 
versenyszférában 1,4 százalékkal, a közszférában pedig 2,3 százalékkal; nyilván ez a 
közfoglalkoztatottak nagyobb létszámához köthető.  

2012-ben a reálgazdasági többlet és a beáramló EU-transzferek hatására tovább javult 
Magyarország külső egyensúlya. Míg 2011-ben a reálgazdasági aktívum a GDP 7,2 százalékát 
érte el, a most tárgyalt 2012. évben ez a többlet már 7,6 százalék volt. Az áruk és 
szolgáltatások egyenlegének ilyen számottevő javulása a folyó fizetési mérleg egyenlegében 
is tükröződött. A 2011. évi 0,8 százalék után 2012-ben 1,7 százalékos aktívum alakult ki.  

Ebben az évben az államadósság rátája 79,2 százalékra csökkent az előző évi 81,4 
százalékról. Tehát csökkent az államadósság szintje. 2012-ben erre csak öt tagállam volt 
képes az Unió 27 tagállamából. Nyilván a kamatkiadásokra és közvetve az adósság szintjére 
is mérséklően hatott a Magyar Nemzeti Banknak ekkor már megkezdett alapkamat-
csökkentési folyamata.  

Ezek után rákanyarodva magára az államháztartás értékelésére: a különösen vizsgált 
hiány szempontjából elmondható, hogy az európai uniós módszertan szerint számolt 2012. évi 
hiány a máig ismert előzetes adatok szerint a GDP 1,9 százalékában teljesült. Óriási 
eredményről van szó, hiszen – eltekintve az előző évi jelentős szufficittől – tíz éve nem volt 



 8 

ilyen alacsony az éves költségvetési deficit mértéke. Ez azt jelenti, hogy 2011 után 2012-ben, 
és remélhetőleg idén is, Magyarország teljesíti az európai uniós deficitkövetelményeket. Az 
államháztartás pénzforgalmi hiánya tehát a hazai számítási módszertan szerint a tervezett 
726 milliárd forintos előirányzattal szemben 508 milliárd forint lett, azaz a GDP 1,8 
százaléka, tehát egytized eltérés van az uniós és a hazai számítási módszertan szerint.  

Felhívom a figyelmüket a törvényjavaslathoz benyújtott indokolás mellé tett számos 
segédtáblára, ezek között is legelső helyen szerepel az államháztartás főbb jellemzőit 
pénzforgalmi szemléletben bemutató összegző táblázat, amely külön pontban mutatja a 
központi költségvetés, a tb-alapok, a helyi önkormányzatok, az elkülönített állami pénzalapok 
elsődleges bevételeit, kamatszámait és egyenlegét, valamint államháztartási összesített 
szinten.  

A hiány alakulásakor ki kell emelni, hogy a költségvetési törvényben igen jelentős 
kockázati tartalékok 320 milliárdos összegben lettek beépítve, ezek között is elsősorban az 
Országvédelmi Alap, a kamatkockázati tartalék és a fejezeti egyensúly-biztosítási tartalékok, 
ezek nem kerültek felhasználásra.  

Kijelenthető tehát, hogy a kormány a 2012. évet illetően rendkívül fegyelmezett 
gazdálkodást folytatott. A költségvetési intézmények takarékos gazdálkodása mellett az 
évközi kedvezőtlen nemzetközi gazdasági folyamatokra azonnal és megfelelően reagált. Így 
az államháztartás központi szintjén a vártnál kevesebb adóbevétel mellett is jobb lett az 
egyenleg, ennek köszönhető azóta a túlzottdeficit-eljárás megszüntetése is.  

Ha most elkezdjük vizsgálni az egyes költségvetési alrendszereket, akkor azt látjuk, 
hogy a központi alrendszeren belül a központi költségvetés 2012. évi pénzforgalmi hiánya 
611,2 milliárdot tett ki. Ahogy mondtam, a bevételek a főbb adóbevételek közül az 
előirányzatokhoz képest némileg elmaradtak, különösen a társasági adó, az eva, a pénzügyi 
szervezetek különadói és az áfa vonatkozásában, ugyanakkor magasabban teljesültek a 
tervhez képest a jövedéki adó, az illetékbevételek és az egyes ágazatokat terhelő különadók. 
Nagyobb mértékben realizálódtak még a költségvetési szervek bevételei, az állami vagyonnal 
kapcsolatos befizetések, kamatbevételek. Az eredményhez kellett, hogy a központi 
költségvetés kiadásai is elmaradjanak az előirányzattól, így különösen a szakmai fejezeti 
kezelésű előirányzatok kiadásai, a kormányzati rendkívüli kiadások, az önkormányzati 
adósságok törlesztéséhez nyújtott betervezett támogatások. Az elkülönített állami pénzalapok, 
a tb-alapok és a helyi önkormányzatok adatait most nem sorolnám fel; ahogy utaltam rá, a 
mellékletben ez megtalálható. 

Kiemelném az év közben megtett intézkedéseket. Több ilyenre is sor került 2012 
folyamán. Márciusban még a túlzotthiány-eljárás keretében Magyarországhoz a Tanács 
különböző ajánlásokat fogalmazott meg, ezek összességében a GDP 0,5 százalékát elérő 
intézkedéseket vontak volna maguk után. Ekkorra azonban már a kormány februárban 
eldöntötte a hiánycél biztonságos megvalósítása érdekében meghozandó intézkedéseit – ez az 
1036/2012. kormányhatározat volt. A tanácsi ajánlásokkor ezt még nem vehette figyelembe. 
Az ajánlások megérkezése után a kormány ismét további intézkedéseket hozott: áprilisban, az 
1122/2012. kormányhatározatban, ez a Széll Kálmán-terv kiterjesztéséről szóló 
kormányhatározat. Ezen intézkedések eredményeként a költségvetési szerveknél zárolásokra, 
a vagyonfejezetnél, a helyi önkormányzatoknál, a tb-alapoknál pedig kiadásmegtakarításra 
került sor, valamint bevezetésre került a távközlési adó, a fordított áfa a kalászos 
növényeknél.  

Még ebben az évben, október hónapban újabb, akkor összességében a GDP közel 0,5 
százalékát kitevő egyenlegjavító intézkedésekről, döntően zárolási intézkedésekről hozott a 
kormány határozatot, ez az 1428/2012. számú határozat. Ennek értelmében központi 
költségvetési szervek fejezeti kezelésű előirányzatainál, a rendkívüli kormányzati 
intézkedéseknél rendelt el további zárolásokat. Év végére azonban már bizonyossá vált, hogy 
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a kormány által megtett intézkedések nemcsak hogy a kitűzött hiánycél teljesülését 
biztosították, hanem jóval kedvezőbb egyenleget is eredményeznek, ezért lehetővé vált, hogy 
egyes sürgős kiadások engedélyezésre, teljesítésre kerüljenek. Így döntés született az októberi 
intézkedések részleges visszavonásáról, ennek keretében korábban elrendelt zárolások 
feloldásáról, kötelezettségvállalásra terhelt maradványok kifizetésének engedélyezéséről.  

A kötet bemutatja az önök számára továbbá – és ezt most nem részletezném – az adó- 
és járulékpolitika főbb elveit, valamint részletesen az előirányzatok teljesülését, természetesen 
különbontva a bevételi előirányzatokat, a gazdálkodó szervek befizetéseit tételesen, 
nemenként, a fogyasztáshoz kapcsolt adók alakulását, a lakosság befizetéseit, a költségvetési 
szervek és a fejezeti kezelésű előirányzatok különböző bevételeit, az állami vagyonnal 
kapcsolatos befizetéseket, az uniós bevételeket, a kiadási oldalon a reáliákat szolgáló 
úgynevezett egyedi és normatív támogatások alakulását a tervhez és a korábbi évhez képest, a 
közszolgáltatói műsorszolgáltatás támogatását, a fogyasztóiár-kiegészítést, a 
lakástámogatásokat, mindegyik tételt külön megmagyarázva. A fejezeti kezelésű 
előirányzatokat különösen hosszan bontja, hiszen egy nagyon jelentős tételről, 5000 milliárd 
forintról van benne szó. 

Ami a bizottság működését közelebbről érinti, az ennek a kötetnek az a része, ahol az 
egyes állami működés területei szerint, az úgynevezett funkciók szerint mutatja be a 2012. évi 
költségvetés teljesülését, először az állami működési területek szerint, törvényhozó, 
végrehajtó, külügyi, kutatási, védelmi, rendőrségi, igazságszolgáltatási területenként, utána 
jóléti funkciók szerint, felsőoktatás, közoktatás, egészségügy, sport, szabadidős 
tevékenységek, kulturális, majd a gazdasági funkciókat sorba véve, ezek közt a mező-, erdő-, 
hal-, vadgazdálkodást és a környezetvédelmet. Ha erről pár szót mondhatok: a 
környezetvédelem intézményi és ágazati célfeladatainak kiadása 291 milliárd forint volt, ami 
az előző évi teljesítéshez képest jelentős, 56 milliárddal, tehát 23,9 százalékkal megnőttek. Az 
intézmények 2012. évi kiadásai 109,3 milliárd forintot tettek ki. A kiadás növekedését a 
nemzeti stratégiai referenciakeret növekedése, a KEOP-projektek befolyásolták, emellett 
223 milliárd forintos bevétel, ami szintén magasnak mondható. Emlékezetes, ehhez az évhez 
kötődik a vízügyi és a környezetvédelmi szervezetrendszer szétválasztása 2012. január 1-jétől, 
amikor is a belügyminiszter szakpolitikai feladat- és hatáskörébe került át a vízügyi igazgatási 
szervek, az ár- és belvíz elleni védekezés, kárelhárítás feladatköre.  

A kötet továbbá bemutatja részletesen az agrártámogatások alakulását mind a hazai, 
mind az uniós programokat illetően, illetve a központi költségvetés további kapcsolatait, az 
elkülönített alapok támogatásával, az állami vagyonnal kapcsolatban, valamint a különböző 
kezességvállalások és kezességérvényesítések körében. Külön fejezetet szentel a központi 
költségvetés finanszírozásának az alátámasztására, az önkormányzatok gazdálkodásának a 
bemutatására – ezeket most természetesen itt nem ismertetném részletesen.  

Egy önálló nagy fejezetben vannak olyan kötelezettségei a kormánynak, hogy az 
Országgyűlés által előírt beszámolási kötelezettségének eleget tegyen, ezt is megtalálják a 
233. oldaltól. Ebből csak annyit emelnék most ki, hogy 11 alkalommal került sor ebben az 
évben a költségvetési törvény módosítására, ezek zömében technikai jellegűek voltak, 
mindössze egyetlenegy esetben került sor arra, hogy érdemben megváltozzon a költségvetési 
törvényben elfogadott hiány mértéke is. Ezeket tételesen felsorolja a kötet, hogy melyek is 
ezek, és ugyanígy bemutatja a kormány hatáskörében meghozott intézkedéseket.  

A segédtáblák közül már csak annyit emelnék ki, hogy valamennyi minisztérium által 
ellátott tevékenységre külön részletes számszaki bontás megtalálható, valamint leghátul a 
benyújtott kötetben nemzetközi összehasonlításban, hosszú távú idősorosan a legfontosabb 
makrogazdasági mutatókban meg lehet nézni, hogy Magyarország hogyan állt ezekben az 
években. Természetesen a kötethez fejezeti kötet társul, ami minisztériumonként egészen 
részletes előirányzat mélységű indokolást is nyújt önöknek.  
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Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Most pedig kérem Gyeraj Péter Ede 

urat az Állami Számvevőszék részéről, hogy egy ötperces kiegészítést legyen kedves tenni.  
 

Gyeraj Péter Ede tájékoztatója 

GYERAJ PÉTER EDE számvevő (Állami Számvevőszék): Köszönöm. Tisztelt Elnök 
Asszony! Tisztelt Bizottság! Az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségének 
megfelelően ellenőrizte a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot, 
értékelte annak megbízhatóságát, valamint azt, hogy a törvényjavaslatot megalapozó pénzügyi 
beszámolók, elszámolások összessége nem tartalmaz a megbízhatóságot befolyásoló lényeges 
hibát. Az ÁSZ ellenőrizte továbbá, hogy a költségvetési törvény végrehajtása törvényesen és 
szabályszerűen valósult-e meg.  

Ellenőrzésünk lefolytatását a 2011. év zárszámadási ellenőrzési tapasztalatait alapul 
véve, új területeken és kockázatelemzéssel kiegészített intézmények bevonásával is 
kiegészítettük, ezzel növeltük az ellenőrzésünk lefedettségét. Nem ismételném meg a 
főosztályvezető úr által mondott bevételi és kiadási főösszegeket, csak annyit mondanék, 
hogy a bevételi főösszeg 97 százalékát, a kiadási főösszeg 91 százalékát ellenőriztük, ezzel 
növelve 141 milliárddal az ellenőrzési lefedettséget.  

Ellenőrzésünk során megállapítottuk, hogy a 2012. évi költségvetés végrehajtása a 
jogszabályi előírásoknak megfelelt. A zárszámadási törvényjavaslatot megalapozottnak, a 
törvényjavaslatban szerepeltetett adatokat pedig megbízhatónak minősítettük. Ugyanakkor 
tártunk fel hibákat, melyek összességükben nem érték el azt a szintet, hogy a törvényjavaslat 
egészét, megbízhatóságát befolyásolják. A zárszámadás egészére összesített hibák 9,9 milliárd 
forintot tettek ki, míg a lényegességi küszöb ennek sokszorosa, 300 milliárd forint lett volna. 
Kockázatot jelentett a törvényjavaslat összeállítása során, hogy a folyamatban alkalmazott 
kontrollokat, melyeket a Nemzetgazdasági Minisztérium fog össze, szabályozási szinten nem 
jelenítheti meg, így azok nem számon kérhetőek. Ezen felül kockázatot jelentett, hogy nem 
teljesen zárt a törvényjavaslat összeállításához alkalmazott informatikai rendszer. Ezekre 
javaslatot tettünk a nemzetgazdasági miniszternek.  

Ahogy már említette a főosztályvezető úr, a költségvetési törvényjavaslatot többször 
módosították, így már az egyenleget nem említeném. Viszont kiemelném, hogy az 
államháztartás rendszerének különböző részeit külön-külön is megvizsgáltuk, ezekre 
megállapításokat tettünk, így az államháztartás nagy részét kitevő társadalombiztosítási 
alapokra vonatkozóan is, melyek 117,6 milliárd forintos hiánnyal zártak. A hiány főként a 
Nyugdíjbiztosítási Alapnál a kiegészítő nyugdíjemelésből következett be, továbbá abból, 
hogy a 40 év jogosultsági idővel nyugellátást igénybe vevő nőknek a tervezettet jelentősen 
meghaladó létszáma volt. Az Egészségbiztosítási Alapnál a tervezettnél magasabb hiány a 
gyógyító-megelőző ellátások, valamint a gyógyszertámogatások kiadásainak növekedésére 
vezethető vissza. Ugyanakkor az elkülönített alapok együttes egyenlege 130 milliárd többletet 
mutatott, amely zömében a Nemzeti Foglalkoztatási Alaphoz köthető, ahol a bevételek 
jelentősen túlteljesültek, részint a szakképzési hozzájárulás kedvezményeinek megszüntetése, 
részint az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékalapot megillető bevétel túlteljesülése 
miatt.  

Kiemelném, hogy az adó- és adójellegű bevételek teljesítésében arányeltolódás 
figyelhető meg a fogyasztási típusú adók javára. A 2011. évhez képest a fogyasztáshoz 
kapcsolódó adókból 570 milliárd forinttal, a lakosság befizetéseiből 147 milliárd forinttal több 
bevétel realizálódott, míg a gazdálkodó szervezetek befizetéseiből 67 milliárd forinttal 
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kevesebb bevétel folyt be. Ezek eredőjeként a fogyasztáshoz kapcsolt adók összes 
adóbevételhez viszonyított aránya 57,2 százalékra nőtt.  

Megállapítottuk a központi kezelésű előirányzatok teljesítésében közreműködő 
Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, hogy az egységes folyószámlarendszer kialakítása 
érdekében részintézkedéseket ugyan tett, amelyek ütemezett folytatása szükséges. Ennek 
kapcsán szintén javaslatot fogalmaztunk meg a jelentésünkben.  

A NAV által kezelt összes hátralékállomány mintegy 90 milliárd forinttal nőtt, 
melynek közel egyharmada működő adózók hátraléka volt, és ennek kapcsán megállapítottuk, 
hogy a NAV nem tett intézkedést az adóvégrehajtás megindítására 261,8 milliárd forint 
működő adózói hátralék esetében. Ez az összeg 53 milliárd forinttal haladta meg a 2011. évi 
adatot. A beszedési intézkedéssel nem érintett adózók esetében ugyanakkor kiemelném, hogy 
a hátralékos, egy adózóra jutó összeg 72 ezer forint éves szinten. Ellenőrzésünk során 
összesen 105 beszámolót és elszámolást ellenőriztünk. Ezek közül csak 3 esetben adtunk 
korlátozott minősítést, szemben a 2011. évi 5 korlátozott, valamint 1 elutasító záradékkal. 
Megállapítottuk, hogy a központi kezelésű kiadási és bevételi előirányzatok teljesítési adatai 
megbízhatóak, kivéve a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételeket, amelyet korlátozott 
minősítéssel láttunk el, mivel a szerződések adatait és nyilvántartásait a jogelőd szervezetek 
nem tartották naprakészen, a szerződéses adatokban, a nyilvántartásokban az időközben 
bekövetkezett változásokat nem vezették át.  

A költségvetési szervek és a fejezeti kezelésű előirányzatok beszámolóinak, illetve az 
intézményi címek előirányzatainak megbízhatóságát a 2011. évi ellenőrzési tapasztalatokhoz 
képest kismértékben javulónak tekintettük. 59 elfogadó véleményt és 2 korlátozó záradékot 
adtunk ki. Ugyanakkor az elfogadó véleménnyel érintett területek közül 15 intézménynél és 7 
fejezeti kezelésű előirányzat esetében kisebb hiányosságokat, szabálytalanságokat tártunk fel. 
A feltárt hibák jól körülhatárolható területeken jelentkeztek, így a megbízásos jogviszony 
keretében történő foglalkoztatásnál, a személyi juttatások kifizetésénél, a 
kötelezettségvállalások ellenjegyzésénél, a mérlegtételek besorolásánál, értékelésénél, a 
dolgozók lakáskölcsöneinek a fejezeti kezelésű előirányzat terhére történő elszámolásánál, a 
bizonylatokkal való alátámasztottságnál, valamint a támogatásokkal történő elszámolásoknál, 
illetőleg a függő kiadásoknál és bevételeknél.  

A zárszámadási ellenőrzésünk keretében megvizsgáltuk, hogy a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökségnél az uniós források igénybevételére kialakított pályázati rendszer biztosította-e, 
hogy a támogatásban csak az államháztartási törvény szerinti átláthatóságnak megfelelő 
szervezetek részesülhessenek. Megállapítottuk, hogy az NFÜ az átláthatóság érvényesítése 
érdekében nem alakított ki megfelelő kontrollokat. Belső eljárásrendje nem írta elő a 
tulajdonosi adatok adatbázisokkal, közhiteles nyilvántartásokkal való összevetését. Az NFÜ 
ellenőrzés nélkül elfogadta a pályázó cégek, szervezetek nyilatkozatait.  

Kiemelt fejezetünk volt idén az Igazságügyi Minisztérium, melynek az intézményeit 
statisztikai mintavételezés módszerével ellenőriztük. Így 432 intézményt és 37 fejezeti 
kezelésű előirányzatot ellenőriztünk. Összességében megállapítottuk, hogy a kiadások és 
bevételek megbízhatóak. A fővárosi, megyei kormányhivataloknál és a Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatalnál kisebb hiányosságokat, szabálytalanságokat tártunk fel. A Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem beszámolója és a Megyei intézményfenntartó szervek, átvett 
intézmények alcím korlátozott minősítést kapott.  

 
ELNÖK: Az a kérésem, hogy ha lehet, akkor a bizottság feladatkörébe tartozó 

kérdésekre – ha még van olyan esetleg – legyen kedves szorítkozni.  
 
GYERAJ PÉTER EDE számvevő (Állami Számvevőszék): Felhívnám a bizottság 

figyelmét a jelentésünk 6. számú mellékletére, ahol több olyan témával is foglalkoztunk, 
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többek között ezzel, amit említettem az NFÜ esetében, amely esetleg érdeklődésre tarthat 
számot. Ilyen volt az átláthatóság ellenőrzése, valamint a szén-dioxid-kvóták értékesítéséről 
tett megállapításaink.  

Köszönöm a szót.  
 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Feltételezem, a képviselőtársaim valamennyien ismerik 
az előterjesztett anyagot. Köszönöm a kiegészítéseket.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Megnyitom a vitát. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy ki 
kíván szólni. (Jelzésre:) Szabó Imre alelnök urat illeti elsőként a szó. 

 
SZABÓ IMRE (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. 

Azt kell mondanom, hogy nyilvánvaló, hogy a beszámolási időszak értékelésénél azért azt a 
megfogalmazást, hogy többször is módosítani kellett, egy picit pontosítanunk kell, mert 
pontosan kilencszer kellett módosítani az előző évben a költségvetést. Azt gondolom, az, 
hogy a fő számokat illetően még csak véletlenszerűen sem sikerült eltalálni a teljesítésnél 
egyet sem, szintén egy mutató, bármennyire is próbáljuk ezt a dolgot elkenni.  

Nyilvánvaló, hogy azok a megszorítások, amelyekkel a kormányzat tudta tartani a 
szándékainak megfelelően ezt a keretet, a mindennapokban érzékelhető módon jelentek meg 
mind a közigazgatás területén, mind pedig természetesen a terheket viselők, az állampolgárok 
területén.  

Szűkebben és az elnök asszony intelmét is figyelembe véve a bizottsághoz tartozó 
területekről szólnék egy pár szót. 

Ha a tárcánál a megszorítások, az elvonások százalékos arányait értékeljük, akkor azt 
kell mondanunk, hogy a többi tárcához képest is drasztikusabb, sokkal erőteljesebb volt 
ezeknek az elvonásoknak a mértéke. Tovább folyt a szakmai apparátusnak a leépítése, a civil 
és a szakmai szervezeteknek a munkáját pedig messze nem olyan támogatás vette körül, mint 
ami megillette volna őket. Több olyan támogatási forma is gyakorlatilag ellehetetlenült, ami 
az elmúlt években vagy évtizedekben támogatásként szolgálta ezeknek a szerveződéseknek az 
életét, a munkáját.  

A pontosság miatt is és a jegyzőkönyv miatt is szeretnék felolvasni önöknek egy 
idézetet: „Magyarországnak elő kell segítenie az építőiparban az energiahatékony épületekre 
irányuló európai kezdeményezés megvalósulását, amely a zöldtechnológiák támogatására, 
valamint új és felújított épületekben az energiahatékony rendszerek és anyagok fejlesztésére 
irányul. Egy országos energiahatékonysági program fellendítené az építőipart, évente a 
lakásállomány 10 százalékának felújítása 80 ezer építőipari munkahelyet teremtene, és ez a 
befektetés az országnak kevesebb mint tíz év alatt megtérülne, továbbá környezetvédelmi 
vállalásainkat is megoldaná.” Ez szerepel a Fidesz Nemzeti ügyek politikája című 2010-es 
választási, később kormányprogramjában.  

Ha ezt a kormányprogramot és választási programot nézzük meg, hogy 2012-ben mi 
történt ennek a végrehajtása érdekében, akkor azt látjuk, hogy teljesen szembement a 
kormány az előző ígéretekkel. Nem indultak új energiahatékonysági programok, a 
zöldberuházási rendszer teljesen leállt, a rossz és elhibázott kvótaértékesítések miatt hazánk 
több tízmilliárd forint bevételtől esett el. A 2010-ig jellemzően megújulóenergia-részarány 
növekedése közel 1,5 százalékkal esett 2012-ben, tehát most csak 2012-ről beszélek, azaz a 
kormány semmit nem tett a fenntartható energiagazdálkodás eléréséért.  

A természetvédelmi, környezetvédelmi, vízügyi intézményrendszer kapacitásának és 
infrastruktúrájának erősítését is beígérték, ehhez képest 2012-re végül teljesen végbement a 
zöldpolitikai intézményrendszer lerombolása. Drasztikusan több szakminisztérium és 
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háttérintézmény költségvetési megvonásban részesült, a vízügy szétdarabolása többször 
szerepelt a bizottság programjaiban is, drasztikusan csökkent a zöld-, civil és szakmai 
szervezetek támogatása, valamint a Zöld Forrás-pályázatok támogatási kerete, ellehetetlenült 
a nemzeti parkok gazdasági működése, és alig jutott forrás a parlagfű elleni védekezésre. És 
ami az egyik legszembetűnőbb, az egyik mellékletben szerepel – mint ahogy itt elhangzott, 
hogy a mellékletek között kiemelten foglalkozik egyik-másik környezetvédelmi kérdésekkel 
is, ami dicséretes, hogy az ÁSZ ebben az ügyben ilyen figyelmet adott –, hogy jelentős 
elmaradás volt a betervezett parlagfű elleni küzdelem keretösszegének az elköltésében. Tehát 
még azt a minimálisat, amit beterveztek, sem sikerült elkölteni, ami számomra eléggé 
meglepő; majd pontos számot is mondok a későbbiekben.  

A termékdíj-átalakítással kapcsolatban, és nyilvánvalóan a költségvetés jelentős 
mértékben befolyásolja, legalábbis tárcaszinten, ugyanakkor nagyon aggályosak azok az 
információk, amelyek arról szólnak, hogy nem sikerül ezt az információs rendszert úgy 
működtetni, ami megalapozott hátteret tudna nyújtani ahhoz, hogy az adatgyűjtési rendszer 
alkalmas-e, és a hulladékhasznosítási eredmények pedig megbízható módon kiértékelhetőek-
e. Erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy azt gondolom, előbb-utóbb bizottsági szinten is 
érdemes lenne ezzel foglalkozni, hiszen ezeknek az adatoknak a hiányában egész egyszerűen 
nem tudjuk értékelni azokat az információkat, amelyeket időnként kapunk a kormányzattól.  

Sajnálatos módon 2012-ben a csomagolásra vonatkozó EU-s hasznosítási célok sem 
teljesültek, és eléggé káoszos törvényalkotás kísérte a hulladékokról szóló törvény 
megszületését is. Azt gondolom, hogy a térségi vízrendezési, vízminőség-javítási, 
belvízrendezési rekonstrukciós programban sem sikerült 2012-ben azt teljesíteni, amit a 
hároméves csúszás okozott. Nyilvánvaló, hogy ezekben a témakörökben a jelentős KEOP-os 
források és a tartalékok, amelyek a kormány rendelkezésére álltak, hatékonyabban 
felhasználhatók lettek volna. Így sajnálatos módon azt kell mondanom, hogy ezek a tényezők 
így önmagukban is, csak szűken, tárcaszempontból vizsgálva a történteket, elég gyenge 
teljesítésről adnak számot.  

Mint jeleztem, az ÁSZ – dicsérhető módon – a mellékleteknél külön is foglalkozik e 
kérdéskörökkel. Ez a kiemelt közérdeklődésre számot tartó területek címszó alatt szerepel, és 
ezen címszó alatt például a kvótakereskedelemmel kapcsolatosan vizsgálódott az ÁSZ – 
végre. Azt kell mondanom, hogy az, ami a jelentésben megjelenik, arról győz meg, hogy a 
korábbi kritikáim, félelmeim és írásbeli kérdéseim tömkelege, amit a miniszter asszonyhoz 
vagy az éppen aktuális tárcához intéztem, megalapozottak voltak. A szén-dioxid-kvóták 
értékesítése 2012-ben hatalmas kudarc volt. Kiotói kvótát a kormány nem tudott eladni egy 
darabot sem. Az európai uniós pótértékesítésből 10 milliárd forintot kicsit meghaladó bevétel 
származott. Amikor a kvótavagyont a kormányátadáskor, -átvételkor az új kormány átvette, 
15 euró fölött volt az áruk. Ezt sikerült körülbelül 9 euró veszteséggel realizálva 3 év alatt 
minden kvótaegységnél összehozni.  

A jelentésből az derül ki, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, bár 9 vásárló 
jelentkezett, addig vizsgálgatta a vásárlókat, amíg végül sikerült tőlük megszabadulni. Az is 
kiderül a jelentésből, hogy egyvalamit nem vizsgáltak: azt, hogy a 9 vásárló között van-e 
olyan, akinek megfelelő pénzügyi fedezete van arra, hogy a vásárlást realizálja, pedig ez a 
kvótakereskedésnél előzetes kontrollként a legszigorúbb feltétel. Addig sikerült hiányt 
pótoltatni, fogalmazásbeli és egyéb dolgokat kifogásolni, míg ezáltal 40-50 millió euró 
veszteséget szenvedett el a bevételi oldalon a kormányzat ezen a téren. 40-50 millió eurót, a 
legvisszafogottabb számítások szerint is. De van még egy érdekes és izgalmas pontja a 
jelentésnek: a kiotóikvóta-vagyon értéke 150 millió forintról, mint írják, 204 millió forintra 
emelkedett. Ez persze sikernek látszik, ha csak a számokat nézzük, így elsőre, de ez egy olyan 
értékvesztést takar, amelyhez fogható a világháború utáni pengőválság időszakára esett.  
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A képviselőtársaimnak szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy az arányok azért 
érdekesek, mert ezekkel a bevételekkel az előbb már emlegetett zöldberuházási rendszert 
lehetett volna finanszírozni, és létre lehetett volna hozni azt az állapotot, amit a saját 
kormányprogramjukban a választási programot követően megígértek.  

Akik régebben itt vannak, azok talán emlékeznek rá, hogy még a kormányváltást 
megelőzően, 2010 áprilisában az akkori környezetvédelmi bizottság elé behoztam azt az 
ajánlatot, ami akkor 7,8 euróról szóló ajánlat volt. Ez körülbelül 2000 forintos értéket jelentett 
egységenként; 2010-ről beszélünk. Akkor az volt a válasz, hogy ne adjuk el, az új kormány 
ezzel sokkal hatékonyabban és sokkal jobban fog gazdálkodni, és meg fogja valósítani azt, 
amit a kormányprogramban ígért. A jelentésben lévő számok valódiságát nyilván senki nem 
gondolja megkérdőjelezni. Ha ez így van, akkor jelenleg egy eladható egység ára 1 forint – a 
2000 forinthoz képest 1 forint. Vagyis a kormányváltáskori piaci ár fél ezrelékéért tudna most 
bármilyen üzletet kötni, ennyire zuhant le a kiotóikvóta-vagyon. Többször kérdeztem, hogy ki 
a felelős, nem kevés pénzről van szó, még költségvetési méretekben is jelentős pénzekről 
beszélünk. Azt gondolom, hogy a következő ÁSZ-vizsgálat, amelyet Domokos elnök úrhoz írt 
levelemben szorgalmazok, talán eljut odáig is, hogy felelőst fog megnevezni.  

Nagyon érdekes, mert a kiemelten fontos ügyek mellékletében találhatjuk a parlagfű 
elleni védekezés kérdéskörét is, ami szintén érinti a bizottságunkat, és foglalkoztunk is ezzel a 
kérdéssel. Előzetesen már jeleztem, hogy 135 millió forintot tervezett parlagfű elleni 
védekezésre költeni a kormányzat, ami azért nagyon csekély, mondhatnám azt, hogy 
alsóhangon is nagyon kevés, de itt jött a meglepetés, hogy a jelentés szerint még ezt sem 
sikerült elkölteni, hiszen csak 97 millió forintot használtak fel. Számomra hihetetlen és 
érthetetlen az egész történet. Egy ilyen népbetegségre, és most nem akarok visszatérni az 
állandó összehasonlítgatásokra, de azért azt hiszem, hogy egy kisebb stadionnak az építési 
költségei százévnyi parlagfű elleni védekezési programot finanszíroznának meg. De ha 
lehetne, akkor legalább abból induljunk ki, hogy amit egyszer már a kormány elfogadott és 
támogatásként odaadott, azt vajon miért nem sikerült elkölteni teljes mértékben, mik voltak 
azok a gátló tényezők, mik voltak azok az okok, tenném fel természetesen a tárca 
képviselőjének kérdésként, amelyek miatt ezt nem sikerült megoldani. Ezért aztán sajnálatos 
módon ezt a fajta beszámolót és azt a fajta sikerjelentést, amit főleg az első hozzászólásban 
hallhattunk, mi nem tudjuk elfogadni, és ennek megfelelően nem is tudjuk támogatni az 
általános vitára való alkalmasságot.  

Köszönöm szépen. (Dr. Turi-Kovács Béla jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Turi-Kovács Béla alelnök úr következik 

felszólalásra.  
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 

asszony. Szabó Imre alelnök úr felszólalásának két része volt: az egyik az, amelyik 
kifejezetten a költségvetési résszel foglalkozott, a másik része pedig egy politikai jellegű 
felszólalás volt. 

A szakmai része azért figyelemre méltó, mert kifejezetten úgy nyilatkozott, hogy a 
számszerűségeket korrektnek és elismerhetőnek tartja. Ma erről folyik itt a vita, hogy az 
előterjesztésnek ezek a részei számszerűen korrektek, tisztességesek, a valóságnak 
megfelelnek-e. Ezt egyetlen helyen sem tette vitássá az ellenzék az eddigi felszólalásában. E 
tekintetben tehát úgy gondolom, hogy egyértelmű, hogy nyilván támogatni fogják az általános 
vitára való alkalmasságot. 

Ami a politikai felszólalás jellegét illeti, az viszont meggyőződésem szerint számos 
helyen kifejezetten csúsztatásokat tartalmaz. A helyzet ugyanis az, hogy nyilvánvaló, hogy 
egy olyan költségvetési viszonyban és helyzetben, ahol nem a lakosság felé irányuló, de 
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mégiscsak – ki merem mondani kisgazdaként – megszorítás jellegű intézkedéseket kell hozni, 
azok meg kell hogy jelenjenek minden ágazat esetében. Ebből pedig az következik, hogy ha 
nem a lakosságot terhelem, hanem például befagyasztásokat eszközlök, akkor ebből nem 
maradhatnak ki azok az ágazatok sem, amelyek egyébként nekünk nagyon kedvesek. Ezért, ha 
egy kicsit részletesebben nézzük a felszólalásaink bizonyos részleteit, a kvóták kérdését, 
közismert, és úgy gondolom, hogy az alelnök úr előtt is ismert, hogy a kvótaügyben hatalmas 
változás következett be az elmúlt esztendők során, nevezetesen: a kvóták tekintetében igen 
jelentős mértékben beszűkült a vevők köre, sőt azt kell mondanom, hogy a kereslet maga is 
rendkívüli módon beszűkült. De ezt lehetett látni már az elmúlt esztendőkben, hogy az a fajta 
gazdasági válság, amely végigsodor a világon, két részre osztja az érdeklődőket: azokra, akik 
ezt akarják teljesíteni, és ez egy szűk kör az európai világon belül, és azokra – ez az ázsiai 
gazdasági világ –-, akik ez iránt nagyon kevés érdeklődést mutatnak, ugyanígy a dél-amerikai, 
az erősen fejlődő Brazília és az ehhez hasonló ottani országok. Ebből következik, hogy itt 
nem arról van szó, hogy az ország, a kormány nem kívánta a kvótákat értékesíteni, hanem 
piaci viszonyok alakultak ki, és ezek a piaci viszonyok indokolták azt a helyzetet, ami 
kialakult.  

Ami a parlagfű ügyét illeti, ezt még kiemelném: kérem tisztelettel, nem az a kérdés, 
hogy a parlagfűre minél több forintot költsünk, hanem az, hogy a parlagfű helyzetét próbáljuk 
megoldani. Ezek a megoldások nagyon jelentős mértékben összefüggenek az agrár- és 
mezőgazdasági kérdésekkel, ez aligha vitatható. Önmagában nagyon tiszteletre méltó és derék 
dolog, ha különböző társadalmi megmozdulások keretében húzogatják ki a füveket ott, ahol 
lehet, és ezt mindenképpen helyesnek gondolom, ha másként nem lehet, de a megoldás 
mégiscsak az agráriumon belül mutatkozik, hiszen azok a területek azok, amelyek esetenként 
fertőzöttek lehetnek. E tekintetben pedig a kormány nagyon határozott előrelépéseket tett, 
szabályozókkal, a végrehajtás ellenőrzésével, és így tovább, és ebből következik az, hogy azt 
viszont nem mondja az ellenzék, hogy itt valamiféle drasztikus növekedés következett volna 
be a megbetegedésekben, ellenkezőleg: az én ismereteim szerint 2012-ben csökkenés 
következett be. Ha tehát kevesebb pénzből eredményt lehet elérni, akkor azt negatívumként 
felsorolni meggyőződésem szerint nem célszerű és nem indokolt.  

És végül, de nem utolsósorban, visszakanyarodva még egy fontos részhez, a szervezeti 
kérdésekhez, azt nem állítanám, hogy e tekintetben minden hibátlan, mert a szervezeti 
kérdésekben nyilvánvalóan egy kiforratlan helyzet van még, abból eredően is, amit sokan 
elleneztek, én magam támogattam, hogy az önálló környezetvédelmi tárca beolvadt a VM 
keretébe, ott kell hogy működjön. Ennek az én meggyőződésem szerint több az előnye, mint a 
hátránya, de ehhez természetesen az kell, hogy azoknak a szervezeti egységeknek, amelyek 
megmaradnak a környezetvédelem számára, a működési feltételei kellően alátámasztottak, 
igazoltak és ugyanakkor a költségvetésben is támogatottak legyenek. E tekintetben az én 
meggyőződésem szerint is van bizonyos javítanivalónk, kétségtelen, hogy szükséges majd 
ezeket az egyébként a környezetvédelemhez tartozó egységeket erősíteni, de az eredmények 
mégis azt bizonyítják, hogy működőképes ez a változtatás, amely végbement. Ha megnézzük 
azokat a nagy haváriákat, amelyeknél a környezetvédelem oldaláról is ki kellett hogy vegyék 
a részüket az intézmények, akár az árvizet nézem, akár az egyéb nagy baleseti jellegű 
beavatkozások szükségességét, meggyőződésem szerint az intézmények hibátlanul működtek.  

Összességében tehát, azt gondolom, miután arról kell dönteni, hogy ez az előterjesztés 
korrekt, számszerű és a valóságot tükröző, meggyőződésem szerint jó szívvel az ellenzék is 
támogathatja az általános vitára való alkalmasságot. 

Köszönöm szépen. (Dr. Aradszki András jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Aradszki András képviselő úr következik 

felszólalásra. Képviselő úr! 
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DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök asszony. Először is azt 

szeretném mondani, hogy ez egy nagyon precíz és – ahogyan az ÁSZ hozzászólása, illetve 
elemzése is mutatja – minimális hibákat tartalmazó törvénytervezet.  

A szakmai részéről annyit tudunk mondani, hogy természetesen az általános vitára 
javasolni fogja a KDNP képviseletében a KDNP is és a Fidesz is.  

Azt hozzá kell tenni, hogy nagyon fontos üzenete van ennek a javaslatnak, 
nevezetesen az, hogy az alapvető célunkat elértük, a túlzottdeficit-eljárás megszűnt velünk 
szemben, mert ha ez nem történt volna meg, akkor nem tudom, hogy miről beszélnénk a 
civilek részére adandó támogatások tekintetében, miről beszélnénk a gazdasági növekedés 
tekintetében, mert ez a kohéziós alapok befagyasztását jelentette volna az országnak. Azt, 
hogy ebbe a helyzetbe kerültünk, úgy kell értékelnem, hogy indokolt lenne egy szerényebb 
hozzáállása az előző kormányzat képviselőinek a tekintetben, hogy milyen a mostani 
költségvetés, illetve milyen a zárszámadási törvény.  

Hozzá kell tennem – ami fontos üzenet még mellette –, hogy ez a zárszámadási 
törvény azt mutatja meg, hogy az állam magán kezdte meg a takarékoskodást. Tehát az 
intézményi átalakításnak, hatékonyságnövelésnek és ezáltal az esetleges létszámleépítéseknek 
egyetlenegy célja volt: az, hogy a költségvetési hiányunkat tartósan 3 százalék alatt tudjuk 
tartani. A másik célja az volt, hogy hatékonyabban tudjon működni az állam.  

Ha visszanézünk a 2012. évre, mert tulajdonképpen a költségvetés megvalósításának 
legfőbb mércéje az, hogy miként működik az adott ágazatnak a szervezete, azt lehet látni, 
hogy a megnövekedett elvárások mellett is – ezek pénzügyi elvárások, financiális elvárások – 
a VM-hez tartozó területek működtek. Hazánk környezeti állapota nem romlott, sőt bizonyos 
helyzetekben javult, tisztába tettük a KÁT rendszerét, kiszűrtük belőle azokat az anomáliákat, 
amelyek diszfunkcionális eredménnyel jártak, olyan erőműveket sikerült a KÁT rendszerén 
belül előzőleg fenntartani, amelyeknek már be kellett volna zárni, illetve nem ez volt a célja a 
KÁT bevezetésének. Ez természetesen számszakilag azt jelenti, hogy a megújulókra 
vonatkozó támogatások, illetve felhasznált összegek száma csökkent, de ez nem baj, hanem a 
tisztulásnak az eredménye.  

A kvótakereskedelemmel kapcsolatban nem akarok hozzátenni több mindent, azt 
nagyon szépen elemezte Turi-Kovács Béla képviselőtársam, de megint csak a szerénységről 
kell beszélni. Az, hogy vizsgálták, hogy alkalmas-e a kvótavásárlásra a jelentkező, elsősorban 
annak köszönhető, hogy nem sokkal a kormányváltás előtt az akkori tárca vezetésével olyan 
kvótaeladás történt, ami megrengette az egész kvótakereskedelmi rendszernek az alapjait. 
Tehát országos botrány helyett világméretű botrány volt, mert az a kvóta, amit mi eladtunk, 
visszakerült, annyira gondosan jártak el annak idején az értékesítés előkészítői. Én úgy 
gondolom, hogy mindezek mellett ez azt mutatja, hogy az az irány, amiben gondolkodunk, és 
amit úgy szoktunk megfogalmazni, hogy Magyarország jobban teljesít, ezeket az elemeket, 
ezeket a szándékokat ez az előterjesztés, törvényjavaslat maximálisan tartalmazza. Csak egy 
zárójeles megjegyzés a parlagfű szempontjából: nem a költségvetésnek kell finanszírozni a 
parlagfűnek a kiirtását, illetve megszüntetését, hanem a földtulajdonosoknak, annak az 
ellenőrzésére, annak a koordinációjára pedig megfelelő pénz állt rendelkezésre. Tudom, hogy 
ez egy elég nagy probléma, de elég sajátos dolog a hosszú távú egészségvédelmet szolgáló 
sportlétesítmények építését összevetni a parlagfűvel – mind a kettő az egészség célját 
szolgálja, tehát nem látok ebben semmiféle olyan dolgot, ami miatt kifogásolni lehetne azt, 
hogy sportlétesítmények létesülnek még a szűkös költségvetési keretek mellett is.  

Még egyszer azt mondom, hogy javaslom az általános vitára való elfogadását.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e egyéb 

kérdés, vélemény. (Jelzésre:) Szabó Imre alelnök urat illeti ismételten a szó.  
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SZABÓ IMRE (MSZP), a bizottság alelnöke: Elnézést kérek a második 

megszólalásért, de két dolog miatt kénytelen vagyok hozzászólni.  
Az egyik az, hogy ha van kilenc jelentkező vásárlóként, akkor van kereslet. Tehát ez 

nem igaz, hogy nem lehetett volna eladni. Tényszerű a történet.  
A másik pedig az, hogy minden vizsgálat az égadta világon, többek között az ÁSZ 

vizsgálata is lezárult Magyarországon, és miután nemzetközi ügyről volt szó, az Interpol is 
befejezte a nyár elejére a teljes körű vizsgálatát arról a kvótaeladásról és nemzetközi 
kvótakereskedelemről, amely érintette Magyarországot is, és dokumentumban leírt módon 
rögzítette, hogy a magyar fél eladása teljesen szabályos volt, semmiféle kárt nem okozott, és 
egyébként pedig akik a kárt okozták, az nem a magyar kormány, hanem a közvetítésben részt 
vevő külföldi partnerek voltak. Szeretném ezt tényszerűen ismertetni a képviselőtársammal, 
mert miután ez most már így rendelkezésünkre áll, ezért ha fenntartják továbbra is azokat a 
legendákon alapuló vádjaikat, amelyeket időnként megfogalmaznak, mert nyilván nem 
ismerheti, nem is várom el, hogy ismerje ezt a jelentést, akkor azt követően én kénytelen 
leszek jogi úton elégtételt venni ezekért a mondatokért. (Dr. Aradszki András jelentkezik.) 

 
ELNÖK: Köszönöm. Aradszki András képviselő urat illeti a szó.  
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Képviselő úr, valószínűleg igaza van, de ha jól 

vettem ki a szavaiból, hogy kár nem keletkezett, de azok, akik a kárt okozták, a közvetítők 
voltak, ez az ellentmondás azért csak azt mutatja, hogy az értékesített kvóta visszakerült 
Európába, pedig nem ez a kvótakereskedelemnek a célja.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Én egyetlenegy kérdést tennék 

csak fel az Állami Számvevőszék számvevőjének, hogy a környezet- és a természetvédelem 
nem szerepel a számvevőszéki jelentésben, kivéve azt a két konkrét kérdést, amit a 
képviselőtársaim felvetettek – ennyire jó a terület, vagy pedig ennek a vizsgálatának a 
részleteivel nem foglalkozott az ÁSZ? 

Köszönöm szépen. Lezárom a vitát. Önöket illeti a szó, először a tárca képviseletében 
a főosztályvezető urat, amennyiben reagálni kíván.  

 

Válaszok  

DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm. Az elhangzott észrevételek közül én igazából egyet találtam olyannak, ami érinti 
az itteni javaslatot. Szabó Imre alelnök úr mondta, hogy sok módosítás volt, és a fő számokat 
nem sikerült eltalálni. Semmiképpen nem érzem úgy, hogy ez hátránya lenne ennek a 
törvénynek, annak végrehajtásának, ennek az évnek, hiszen az csak egy narcisztikus öncél, 
hogy úgy teljen el egy év, hogy ne kelljen hozzányúlni, módosítani – miért ne? Sőt, éppen 
hogy erénynek tartom, hogy egy ilyen állapotban, amit a környezet jelentett Magyarország 
számára, valamint azokra az átalakításokra, amelyeket pedig a magyar kormány tudatosan 
elhatározott, mindig megfelelően reagáljon.  

Az egyéb szakmai és szervezeti kérdések megítélése véleményem szerint most nem 
tartozik ennek a zárszámadási törvénynek az általános vitára való alkalmasságához, amivel 
kapcsolatban viszont arra kérem önöket, hogy szíveskedjenek támogatni azt.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A Számvevőszék képviseletében Gyeraj urat illeti a szó.  
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GYERAJ PÉTER EDE (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen. Az elnök asszony 
kérdésére válaszolva: az ÁSZ pénzügyi szabályszerűségi elemzést folytatott le, így az 
intézményrendszer beszámolóinak összeállítási folyamatát vizsgálta, és ezt szabályszerűnek 
találta.  

A mellékletében lévő összefoglaló részek is nagyobbrészt szabályszerűség-
vizsgálatok, az ott feltárt hiányosságok vagy utalások nem szabályszerűségi problémára 
vezethetők vissza.  

A kvótakereskedelemnél a piaci folyamatok alakulása az, ami egyrészt befolyásolja, 
amellett, hogy az EU-s és a hazai szabályozásnak megfelelt az értékesítés.  

A parlagfű elleni védekezésre szánt összeg felhasználásánál pedig szintén a leírtaknak 
megfelelően, tehát a céloknak és a jogszabályoknak megfelelően, a rendeltetési célnak, illetve 
a jogszabályi előírásoknak megfelelően került sor a felhasználásra.  

Visszatérve a környezetvédelem intézményi és ágazati súlyára: azt kell mondanom, 
hogy a 291,2 milliárd forint az ÁSZ által megállapított lényegességi hibahatárt, lényegességi 
küszöböt nem éri el. Tehát ha a teljes fejezetet nézem, akkor elenyésző a fejezet súlya a teljes 
költségvetés szempontjából, annak ellenére, hogy a környezetvédelem egy nagyon fontos 
célterület, az ÁSZ több ellenőrzést is lefolytatott a tavalyi év során is, így ismételten 
felhívnám a bizottság figyelmét arra, hogy a tavalyi évben sor került az uniós 
hulladékhasznosítási jelentésünkre, abban is több megállapítás volt, ami továbbra is él.  

Köszönöm a szót. 
 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Szavazás következik. Arról 
kell döntenünk, hogy a bizottság, illetőleg a képviselőtársaim általános vitára alkalmasnak 
tartják-e a beterjesztett javaslatot.  

Kérdezem önöket, hogy ki az, aki általános vitára alkalmasnak tartja a javaslatot. 
Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) 10 igen szavazat. Ki az, aki nem tartja 
alkalmasnak? (Szavazás.) 4 nem szavazat. Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás 
nincs. Megállapítom, hogy a bizottság általános vitára alkalmasnak tartja a javaslatot, illetőleg 
a hozzá kapcsolódó ÁSZ-kiegészítést, és kérem, hogy aki szükségesnek tartja, a véleményt 
írásban a titkársághoz továbbítsa.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Megköszönöm a részvételt a főosztályvezető úrnak, a 
munkatársának, illetőleg az állami számvevőszéki munkatársnak. Köszönöm szépen.  

A Normafa Park történelmi sportterületr ől szóló T/12083. számú törvényjavaslat 
általános vitája 

Rátérünk a második napirendi pontunkra, amelynek keretében a Normafa Park 
történelmi sportterületről szóló, T/12083. számú törvényjavaslat általános vitájáról döntünk.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Köszöntöm Szaló Péter helyettes államtitkár urat, Hajnóczi 
Péter főosztályvezető urat, Dankó Rita osztályvezető asszonyt és Babus Friderika 
munkatársukat a tárca részéről.  

Megkérem az államtitkár urat, hogy tegye meg a kiegészítését a benyújtott 
törvényjavaslathoz. Államtitkár úr, öné a szó.  

 

Dr. Szaló Péter tájékoztatója 

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök 
Asszony! Tisztelt Bizottság! 2011-ben vitatta meg a bizottság a Budapest Agglomeráció 
Területrendezési Tervéről szóló törvényjavaslatunkat, amely bevezette a történelmi 
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sportterület fogalmát, és megjelenítette azokon a térképeken, amelyek a területfelhasználási 
kategóriákat tartalmazták.  

Ennek a történelmi sportterület kategóriának a kibontására készült el ez a javaslat, 
hogy kijelölje egyrészt nagyon pontosan, helyrajziszám-szerűen a történelmi sportterületnek a 
területi hatályát, egyúttal pedig megállapítsa a kialakításának, létrehozásának a legfőbb 
szabályait is. Ezt a területet egyébként 1895 óta használják nagyon intenzíven. Ma is 
egyébként egyre növekszik a terhelés a területen, ugyanakkor nagyon nagy a balesetveszély, 
és nagyon gyakran környezetkárosító módon használják, gondoljunk csak a kerékpárosokra, a 
downhillesekre, és rengetegen veszélyeztetik az ottani családokat, kisgyerekeseket, össze 
vannak keverve a funkciók, hogy csak a síelők és szánkózók konfliktusára célozzak, amit 
mindenképpen rendezni kell. Ezért határozta el a kerület – és a kormány ehhez maximális 
támogatást adott, a fővárossal együtt –, hogy jöjjön létre egy európai színvonalú sportközpont, 
legyenek szétválasztva az egyes funkciók, növekedjen az egész éves kihasználtság, és egyfajta 
turisztikai vonzerőt jelentsen alapvetően az itteni lakosok számára.  

Nagyon egyedi ez a terület, és ezért egyedi szabályozás is szükséges, eltérés szükséges 
az építésügyi szabályok alól, az országos településrendezési és építési követelmények alól, és 
a természetvédelem egyes rendelkezéseit, illetve az erdők védelméről szóló törvény egyes 
rendelkezéseit is e szerint a törvény szerint kell alkalmazni. Hiszen tiltja az erdőtörvény is, 
hogy az erdőgazdálkodást szolgáló funkciókon kívül más funkcióra is építmény jelenjen meg 
a területeken, holott itt a sportolási funkciók megjelenítésére van szükség.  

Nagyon visszafogott egyébként a javaslat, tehát alapvetően nem tervez a javaslat, 
illetve a kerület nagy beépítést, csak a legszükségesebb létesítményeket. Hozzátartozik 
egyébként a tömegközlekedés fejlesztése, tehát kapcsolódik hozzá, bár nem része ennek a 
projektnek, a Normafa-projektnek, az egy fővárosi projekt kell hogy legyen. A fogaskerekű 
nem kapcsolódik a Moszkva térhez, azt föl kell vinni erre a területre, egyébként tízezrével 
vagy ezrével fognak ott állni az autók, ami zavarja a terület hasznosítását, tehát ez 
hozzátartozik. A folyamatos használathoz kellenek víztározók, ennek a tetején lenne a 
parkoló, és a meglévő épületek hasznosítását tervezzük, alapvetően 10 százalék 
területfejlesztést lehetővé téve.  

Ami nagyon fontos, az az, hogy az Országgyűlés megalkotta a területrendezésnek, 
településrendezésnek az új szabályait. Egy fokozatos, 2018-ig történő átalakulásra van 
lehetősége a településeknek, és a fővárosban a kerületeknek is, hiszen a jövőben megszűnik az 
FSZKT, a főváros szerkezeti keretterve és a BVKSZ, a budapesti városépítési keretszabályzat, 
de ahhoz, hogy ezt ki lehessen váltani, meg kell alkotni az új szabályokat kerületi szinten is. 
Azért, hogy ez működni tudjon, mondja ki a törvény, hogy amit egyébként még átmenetileg 
hatályban tartottunk, azt itt ne kelljen figyelembe venni.  

Mivel ráadásul a terület kezelése átkerülne a kerületi önkormányzathoz azért, mert egy 
sípályának a megépítése nem erdőgazdálkodási feladat, de ugyanakkor egyik közfunkciót 
ellátó szervtől kerül át a másik közfunkciót ellátó szervezethez, ezért a javaslat kimondja, 
hogy ne kelljen erdővédelmi járulékot fizetni ennek a nagy területnek az átadásáért. Maga a 
vagyonkezelő a XII. kerületi önkormányzat, amely egyébként az építtetői feladatokat is 
ellátja.  

A hatálybalépés 8 nap, és tekintettel arra, hogy mivel az előbb említett ponton érinti a 
nemzeti vagyonról szóló törvényt, ezért sarkalatosnak minősül, erre szeretném felhívni a 
tisztelt bizottság figyelmét, és kérem, hogy támogassák az általános vitára való bocsátását. 

Köszönöm szépen.  
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Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Megnyitom a 
vitát. Kérdezem önöket, hogy ki kíván szólni. (Jelzésre:) Jávor Benedek képviselő urat illeti a 
szó.  

 
JÁVOR BENEDEK (független): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt 

Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! A törvény benyújtására számítottunk, miután 
nyilvánosságot kapott, hogy jelentős kormányzati háttérrel, kormányhatározatokkal 
megtámogatva készül egy egyedi beruházás a Normafán, és ezek a kormányhatározatok 
tartalmazták, hogy egy rendkívül unikális jogi megoldást keres a kormány arra, hogy a 
beruházási tervek útjában álló törvényes akadályokat felszámolja. Ez a törvény, tisztelt 
képviselőtársaim, erről szól.  

Ez a törvény arról szól, hogy egy beruházásnak, amelyet nem lehetne a hatályos 
törvények alapján végrehajtani, mert ütközik a természetvédelmi törvénnyel, ütközik az 
erdőtörvénnyel, ütközik egyébként európai uniós szabályokkal is – a Natura 2000 hálózattal 
kapcsolatos érintettség miatt vélhetőleg itt még uniós aggályok is felmerülhetnek –, tehát 
ennek a törvényjavaslatnak, amelyet nem lehetne a hatályos törvények alapján megvalósítani, 
az útjából eltávolítsák a törvényi akadályokat.  

Arra már eddig is láttunk példát, hogy kiemelt beruházássá nyilvánítsanak bizonyos, 
kormányok által fontosnak tartott beruházásokat, és ennek a hatályait évek óta lazítja ez a 
kormányzat is, ez is elég aggályos, de az, hogy ilyen egyedi törvényekkel próbáljanak meg 
átnyomni olyan beruházásokat, amelyeket nem lehetne jogszerűen megvalósítani, eddig ennek 
a kormánynak a tevékenységében is példa nélküli. 

Maga a beruházás alapvetően nem a Normafa valós problémáira kínál megoldást. 
Azok a képviselőtársaim, akik járnak a környéken – én elég sokat szoktam ott a családdal, 
gyerekkel közlekedni, kirándulni –, tudják, hogy valóban áldatlan állapotok uralkodnak a 
Normafán. Erre a területre nem költenek kellőképpen, rossz állapotban vannak a játszóterek, 
rossz állapotban vannak az infrastrukturális létesítmények, és ezek valóban megfelelő, gondos 
kezelést, felújítást igényelnének. Nem igényel azonban ez a terület olyan, a természetvédelmi, 
erdővédelmi célokat sértő beruházásokat, amelyek mélygarázsokat, síközpontot, hóágyú 
ellátására alkalmas föld alatti víztározókat és miegyebeket tartalmaznak. Nem beszélve arról, 
hogy ez a beruházás – és erről egyébként nemcsak az ellenzéki pártok, hanem az elismert civil 
szervezetek közösen is véleményt alkottak – nemcsak természetvédelmi szempontból 
aggályos, hanem pénzügyileg is igen gyenge lábakon áll. Ez lehetne a terület problémája, ha 
végső soron azokat a költségeket, amelyeket egy légből kapott beruházás finanszírozásába a 
kerület bele fog ölni, nem az adófizetőknek kellene állniuk, ahogy egyébként éppen a XII. 
kerület esetében, a sportközpont ügyében ezt egyszer már megtapasztaltuk.  

Összességében azt tudom mondani, hogy ez a törvényjavaslat megint egy egyedi, 
normakerülő, testre és politikai igényekre szabott szabályozás, gyakorlatilag arról szól, hogy 
ha egy beruházási terve a kormányzatnak a hatályos szabályokba ütközik, akkor kivonjuk ezt 
a beruházást a hatályos szabályok alól. Kiiktatja a környezetvédelmi, természetvédelmi és 
erdővédelmi jogi garanciákat, ez az erdővédelmi járulék megfizetése alóli kivonás, a 
természetvédelmi és erdőtörvény rendelkezései alól való felmentés. Tehát gyakorlatilag azt 
mondja ki, hogy ennél nem fogjuk alkalmazni azokat a szabályokat, amelyek egyébként 
szükségesek lennének. Nem készült el eddig egy részletes hatástanulmány, folyamatban van, 
de ez nincs véglegesítve. Tehát ezt a törvényjavaslatot úgy fogadjuk el, hogy ennek a 
beruházásnak – amikor erre a beruházásra alkotják a törvényt, egyedi építménymagasságok 
vannak benne, egy sarkalatos törvényben, teljes jogi nonszensz az egész – a részletes 
hatástanulmánya nem készült el a mai napig, úgy fogadjuk el ezt a törvényjavaslatot, hogy 
nincs kész ilyen hatástanulmány. Ahogy említettem, Natura 2000 területeket érint, jelölő fajok 
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élőhelye. A beruházás, illetve a tervezett hóágyúzás a klimatikus viszonyokat is jelentősen 
befolyásolni fogja, jelentős természetvédelmi hatása lehet ennek. Az Audi-ügyben 
emlékezetem szerint a kormány és az Európai Bizottság közti kommunikáció során 
egyértelművé tette a Bizottság, hogy az Audi-ügyet egyszeri és megismételhetetlen ügynek 
tekinti, nem kívánja rendszerré tenni, hogy amikor egy beruházási terv a Natura 2000 
hálózatba ütközik, akkor azt egyszerűen mentesítsék, úgyhogy itt is lesznek még problémák.  

Szeretném megjegyezni azt is, hogy az, hogy itt teljesen alkalmi, ad hoc 
közigazgatásihatáskör-átrendezések zajlanak, azt is bizonyítja, hogy például a Margitsziget 
ügyében azt hallottuk a tisztelt kormánypárti képviselőktől és az előterjesztőktől, hogy ez egy 
budapesti jelentőségű terület, ahol a budapestiek valamennyien a szabadidejüket eltöltik, 
úgyhogy itt indokolt az, hogy a főváros hatáskörébe és kezelésébe kerüljön a terület, míg a 
Normafánál meg éppen az derül ki, hogy miután a budapestiek ezt használják, itt az indokolt, 
hogy az eddig a fővárosnál lévő hatáskörök átkerüljenek a XII. kerülethez. Nem látom azt a 
normatív érvrendszert, amely kirajzolódna ezek mögött az intézkedések mögött, hacsak az 
nem, hogy ahol éppen a kormányzati szándék útjában valamilyen akarat áll, azt gyorsan 
eltolják az útból. A Margitsziget esetében a XIII. kerületet sejtették a kormányzati szándék 
útjában állni, úgyhogy gyorsan onnan vették el. Úgy tűnik, hogy ennek a beruházásnak az 
ügyében a kerület elkötelezettebb, mint a főváros, úgyhogy inkább a fővárosi hatásköröket 
kell csökkenteni ezen a területen, hogy minél zavartalanabbul megvalósulhasson ez a történet.  

Összességében egy környezeti, természetvédelmi szempontból rendkívül aggályos, a 
magyar jogszabályokat és az uniós kötelezettségvállalásainkat is veszélybe sodró, illetve sértő 
beruházáshoz egyedileg hozzárendelt, a magyar jogalkotásban példátlannak mondható 
törvényjavaslat van a tisztelt bizottság színe előtt. Én azt kérem, hogy ennek a törvénynek a 
parlament elé, plenáris ülés elé kerülését a fenntarthatóságért felelős bizottság ne támogassa. 

Köszönöm szépen. (Dr. Turi-Kovács Béla jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Turi-Kovács Béla alelnök urat illeti a szó.  
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 

asszony. Jávor Benedek a felszólalását azzal kezdte, hogy ismertette, milyen mértékben 
áldatlanok a viszonyok a kérdéses területen, és ezzel teljesen egyetértek, miután magam is 
számtalanszor jártam, járok ebbe az irányba. Azzal is egyet kell értenünk talán, hogy ez a 
terület egy értékes terület – olyan értékes terület, amely közösségi célokra, elsősorban olyan 
közösségi célokra kell hogy felhasználásra kerüljön, amelyek széles körben hasznosíthatóvá 
teszik azokat a természeti értékeket, amelyek ebben a környezetben vannak. Az a javaslat, 
amely előttünk van, ezeket a természeti értékeket az én meggyőződésem szerint nem sérti.  

Olyan helyzetet nem lehet teremteni ma Magyarországon, éppen a saját hibánkból 
kifolyólag, hogy valahol valamilyen módon a Natura 2000 elő ne kerüljön, hiszen akár 
agrárkérdésről van szó, akár beruházásról van szó, az esetek többségében azért kiderül, hogy a 
Natura 2000 kijelölése során bizony számos hibát vétettünk, és ezek a hibák nem a 
szűkösségében mutatkoztak meg a Natura 2000-nek, hanem annak a túlbecsülésében.  

A magam részéről határozottan azon az állásponton vagyok, hogy egy olyan 
kezdeményezés, amely egy-egy térségnél – és most teljesen függetlenül is ettől a területtől – 
közösségi érdekeket szolgáló beruházást kíván megerősíteni, nem tekinthető semmilyen 
formában sem jogszerűtlennek, pláne nem alkotmánysértőnek. Ebből kifolyólag az én 
meggyőződésem szerint jó szívvel támogatható a javaslat. (Jávor Benedek és Szabó Imre 
jelentkezik.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Jávor Benedek képviselő úr kért reagálásra lehetőséget, 

utána Szabó Imre alelnök úr következik felszólalásra.  
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JÁVOR BENEDEK (független): Köszönöm szépen. Az alelnök úr felszólalására 

szeretnék röviden reagálni.  
Természetesen az áldatlan állapotok megoldása nem egy gigantikus, sokmilliárdos 

fejlesztés, hanem az, hogy azt a néhány millió forintot ráfordítja az önkormányzat ezekre a 
területekre, amelyet igényel.  

A játszótereket illetően ezen a területen, amelyek a XII. kerületi önkormányzat és a 
Pilisi Parkerdő Zrt. közötti megállapodás értelmében a Parkerdő kezelésében vannak, de a 
fenntartásokra, felújításokra szükséges összeget a kerület biztosítja, a kerület nem teljesíti az 
ezzel kapcsolatos kötelezettségvállalásait, nem utalja át a Pilisi Parkerdőnek a játszóterek 
karbantartásához szükséges pénzt, ezért a játszóterek rossz állapotban vannak, továbbá 
szemetesek, elhanyagoltak. Ezen nem egy föld alatti víztározó vagy egy mélygarázs fog 
segíteni, hanem az, ha néhány millió forintot rászánnak ezeknek a játszótereknek a 
karbantartására.  

Még egy dolgot engedjenek meg. Említette az államtitkár úr, hogy a történelmi 
sportterület fogalma az agglomerációs törvényben jött be. Én itt szeretném megjegyezni, hogy 
már akkor is élesen kifogásoltuk ennek az intézménynek a megjelenését a magyar jogrendben, 
már akkor is jeleztük, hogy többek között a Normafa, többek között a Szabadság-hegyi volt 
golfpálya területének a beruházását készíti elő ennek a történelmi sportterület fogalomnak a 
bevezetése, ami gyakorlatilag garanciák nélkül szinte bármire kimondhatóvá teszi, hogy itt 
1914-ben szánkóztak a tisztelt polgárok, úgyhogy ezt történelmi sportterületté fogjuk 
nyilvánítani. Ez a garanciák nélküli lehetőség a történelmi sportterületté nyilvánításra, azt 
gondolom, nemcsak a Normafa esetében, hanem más helyeken is megnyitja az utat arra, hogy 
ilyen egyedi beruházásoknak igény szerint majd erre való hivatkozással fognak lehetőséget 
biztosítani. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nem ez az egyetlen ilyen ügy, amivel – akár 
egyedi törvény formájában – az Országgyűlésnek foglalkoznia kell a jövőben.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Szabó Imre alelnök urat illeti a szó.  
 
SZABÓ IMRE (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök asszony. Kicsit 

nehéz a helyzet, mert a szándékkal, amit elérni kíván ez a törvényjavaslat, illetve a projekt, a 
magam részéről sok tekintetben egyetértek, ugyanis valóban ez egy olyan terület és egy olyan 
megoldási lehetőség, amely szolgálhatja a népegészségügyet. Még az előző témára kicsit 
visszatérve azért hadd jegyezzem meg, hogy gazdasági társaságként működő labdarúgó 
klubok stadionépítése nem a népegészségügyet szolgálja, hanem a gazdasági társaságok 
érdekeit, illetve az MLSZ-nek az érdekeit. 

Egy ilyen típusú – természetjárást, rekreációt, családok szabadidő eltöltését szolgáló – 
létesítményt én is abba a kategóriába sorolok, ami rendkívül fontos, pláne a főváros közvetlen 
határterületén, erdősültségi területet is érintve. Azonban a megoldás, amit ennek érdekében a 
kormány most választ, szerintem egy teljes tévedés. Alapvetően az erdészetek profitorientált 
gazdasági társaságokból való kivonása, vagy ha már mindenképpen így akarjuk kezelni, akkor 
pedig nonprofit zrt.-ként való működtetése adhatná meg azt a lehetőséget, hogy maga a Pilisi 
Parkerdő Zrt. kellő szakmai felkészültséggel – az erdőtörvény, a természetvédelemről szóló 
törvény, és ha a Natura 2000-et is érinti a történet, akkor annak is a tiszteletben tartásával – 
olyan karbantartást, olyan jó gazda módján való gondoskodást tudjon megvalósítani, amely 
alkalmas lehet arra, hogy ez a terület valóban az állampolgárok kikapcsolódását szolgálhassa. 
Amíg ezek a részvénytársaságok a Nemzeti Vagyonkezelőnél kizárólag úgy kerülnek 
elbírálásra, hogy ki mennyit tud befizetni az államkasszába, és hogyan teljesíti a kitermelési 
tervet, addig ezek az erdőgazdálkodók nem lesznek alkalmasak és képesek arra, hogy ennek a 
feladatnak megfeleljenek, és ez nem az ő hibájuk egyértelműen, azért ezt szeretném rögzíteni.  
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Azt pedig, hogy hóágyúzásra alkalmas területté kell-e tenni, így és itt kell-e síelésre 
alkalmas területet létrehozni, azért vitatom, mert ma már azért a sízésre, a síoktatásra, az ilyen 
típusú, viszonylag nagy tömegigényeket is érintő ügyekre vannak más megoldások. Nem 
hiszem, hogy itt lenne a legalkalmasabb terület, a főváros közvetlen környékén, egy 30 
kilométeres sugarú körben, hogy ezt a területet terheljük. Hiszen abban a pillanatban, ahogy 
az a víztározó megépül, abban a pillanatban, ahogy a hóbiztonság messze meg fogja haladni a 
hóágyúzás következtében a környező sípályák lehetőségeit, hatalmas tömegvonzást fog ez 
kelteni, ez nyilvánvaló. Az a kérdés, hogy jó-e ennek a területnek az, hogy ilyen 
tömegvonzással fogjuk terhelni ezt követően, vagy pedig szerencsésebb lenne, ha a főváros 
közvetlen környezetében lévő egyéb sípályáknak a helyzetét próbálnánk meg úgy rendezni, 
hogy inkább oda menjen a főváros koncentrált lakossága, és ne pedig a kényelmesebb 
megoldás szempontjából ezt a területet használja.  

A jogi megoldás és a jogszabályok alóli kivétel jogszabályban rendezése itt eléggé 
kivesézésre került, én ezzel már külön nem szeretnék foglalkozni. Legnagyobb sajnálatomra 
ez a megoldás születetett, mert – mondom még egyszer – azt, hogy a Normafa valóban 
szolgálhassa az egészségmegőrzést, a rekreációt, nagyon szívesen támogattam volna, de 
ebben a formájában sajnos én sem tudom támogatni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Átadom az elnöklést Turi-Kovács Béla alelnök úrnak, 

mert én magam is szeretnék szólni.  
 

(Az elnöklést dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Megadom a szót Szili Katalinnak.  
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen, alelnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! Az általános indokolást elolvasva önmagában azt a 
kérdést, hogy jelenleg nem teszik lehetővé a mostani szabályok azt, hogy itt bármilyen 
infrastrukturális beruházásokra – hiszen konkrétan erről szól az indokolás – sor kerüljön, én 
magam is aggályosnak tartom abból a szempontból, hogy szükséges-e egy egyedi esetben 
kiemelni bármit, ha nem felel meg egyébként a mai jogszabályoknak, és erre egy egyedi 
szabályt hozni.  

Hiszen – és akkor itt egy megjegyzést hadd tegyek – tudomásom szerint egy júliusi 
kormányrendelet önmagában már foglalkozott ezzel a kérdéssel, és gyakorlatilag annak a 
törvényi szintre emeléséről van jelenleg szó. Így én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy az a 
helyes, hogy a hatályos szabályokból és azoktól eltérően kiemelünk egy egyedi esetet, hanem 
lehet, hogy pontosan azoknak a funkcióknak megfelelően kellett volna ezt megtenni. Így 
nyilvánvalóan ezzel kapcsolatosan merülnek fel a kérdéseim is, tudva azt is, hogy jórészt a 
Natura 2000 része egyébként ez a terület, és tudomásom szerint vörös könyves fajok is 
vannak ott. Mi történik ezzel, készült-e hatásvizsgálat, mi a lakosság véleménye ezzel a 
fejlesztéssel kapcsolatosan, jelent-e ez olyan pluszterhelést, amely nyilvánvalóan a vörös 
könyves fajoknak a létét is távlatosan befolyásolja? Nyilvánvalóan én fel sem merem tételezni 
azt, hogy bármilyen gazdasági érdekek szolgálnák ezt, abszolút jóindulattal csak azt 
közelítem, hogy nyilván az egész Normafa területének a rendbetétele vezérli egyébként a 
kormányzati előterjesztést. Így én azt gondolom, és egy vizuális képpel élve, főleg, ha 
magterületről van szó, ha ennek a megváltoztatására sor kerül ilyen módon, mint ami 
egyébként a pletykákból létezik, kicsit az az érzésem, hogy ez olyan, mintha a Parlament 
kupolacsarnokában nyílt tüzű grilléttermet nyitnánk. Győzzenek meg, hogy ez nem így fog 
történni. Éppen ezért érdekelne az, hogy milyen fejlesztések lesznek, ha ezer gépkocsira 
vonatkozó parkoló kialakítására kerül sor, drótkötélpálya, hóágyúrendszer, víztartály, 
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útfejlesztés, közvilágítás, közműfejlesztés, síklubházak, fogadóépület, nyári bobpálya, 
futópálya, hegyi kerékpár, és a többi, hogy ezek valóban nem terhelik és nem változtatják meg 
annyiban a környezetet, ami nyilvánvalóan a Natura 2000 területnek a létét is befolyásolja.  

Kérném szépen az államtitkár urat, hogy ezekre legyen kedves reagálni.  
Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Visszaadom az elnöklést.  
 

(Az elnöklést dr. Szili Katalin (független), a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Kérdezem, hogy van-e egyéb kérdés, 

vélemény, javaslat. (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor az államtitkár urat illeti a szó.  
 

Dr. Szaló Péter válaszai 

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy először arra reagáljak, hogy 
valóban példátlan-e ez a törvényjavaslat.  

Csak megemlítem, hogy ’90 után az első törvény, amivel egyedileg foglalkozott az 
Országgyűlés, egy olyan törvény volt, amely kimondottan egy hasonló településrendezés-
elhatározást tartalmazott, de mondhatnám a sportcsarnok újjáépítését, tehát annyi egyedi 
ügyben történt már törvényalkotás, hogy én úgy gondolom, hogy ez nem példátlan.  

Arról a kérdésről, hogy közérdekű-e ez a fejlesztés: valóban, ha magánérdekekről 
lenne szó, gazdasági társaságok érdekei jelennének meg, akkor ezen el lehetne gondolkodni, 
de itt arról van szó, hogy egy olyan helyi közügyeket ellátó szervnek a kezelésébe kerülne ez 
a terület, amely a gondját akarja viselni. Nem tudják felújítani ezeket az épületeket, nem tud 
elhelyezni egy éttermet erdőben, mert nem kap rá építési engedélyt. És hogyan lett nulla 
százalék? A kerületnek a szabályozási tervében nulla százalék az építés. Nem azért, mert az 
országos szabályok ezt kimondják, hiszen lehetett volna 3 százalék, hanem a szabályozási terv 
közigazgatási egyeztetése során a nemzeti park igazgatóságának ez volt a javaslata, és a 
kerület akkor belement ebbe szándék hiányában, és most ott áll a saját szabályzata 
akadályként előtte. Viszont ahhoz, hogy áttérjünk az új településrendezési tervre, ahhoz, hogy 
ebből az egész fővárosi hierarchiából, ebből az egymást blokkoló rendszerből, ami a kerület 
és a főváros között kialakult, kiszabaduljon a főváros, tudjuk, hogy három évre van szükség. 
Ez megkezdődött, de pillanatnyilag ez még mindig akadály a fejlesztések megvalósítása 
útjában.  

Most a gond az, hogy persze lehetne a Pilisi Parkerdő is jó gazda, de pont a múlt héten 
olvashattuk, hogy a visegrádi várnak ki szedi a bevételeit? A Pilisi Parkerdőgazdaság. És hány 
forintot fordít az állagmegóvásra? Igen, nullát, mert erdészeti feladatokat finanszíroz belőle. 
Tehát én úgy gondolom, hogy itt van egy nagyon erős helyi érdek, amely tényleg rendet akar. 
A cserjéket nem irtja senki, pedig a visszacserjésedés ugyanolyan probléma. Egyébként, ha 
tágabb aspektusból nézzük, hozzuk nemsokára, remélem, az országos területrendezési tervet, 
gyakorlatilag ez egy közérdekű cél, és a Fenntartható fejlődés bizottsága hatáskörét érinti a 
mobilitás csökkentése. Lehet persze Ausztriában is síelni, és most már hatalmas síközpontok 
épülnek Ukrajnában is, ez picike, azokkal nem tud vetélkedni, mert nyilván pici, rövid 
felvonók tudnak épülni, de egyáltalán a helyi ellátást teszik lehetővé. Igazából a kérdés az, 
hogy akarunk-e itt tényleg sípályát, és van benne valóban egyedi szabályozás. Mi 
ragaszkodtunk hozzá a kerülettel szemben, hogy differenciált legyen, hogy csak az az egy 
telek kapja meg a 15 méter magasságot, ahol a kápolna épül, mert a kápolna tornya igényli 
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ezt. Tehát én úgy gondolom, hogy egy nagyon differenciált és árnyalt szabályozás kerül a 
bizottság elé, aminek nem mondom, hogy nincs környezeti hatása.  

Összességében nagyon kedvező, hiszen kevesebb mozgást tesz lehetővé, különös 
tekintettel kevesebb gépkocsimozgást tesz lehetővé, a tömegközlekedés irányába akarja 
terelni az embereket, hogy helyben töltsék el a szabadidejüket. Úgy gondolom, hogy ha a 
hatások kérdéséről van szó, akkor erről van szó.  

Azt szeretném megjegyezni az elnök asszonynak, hogy a júliusi kormányrendelet a 
beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánította, de az csak a 
jelenlegi szabályrendszer között érvényes. Ha gyorsítani akarjuk, tehát nem akarjuk a két 
fővárosi tervnek a megszüntetését megvárni, akkor viszont szükség van arra a 
felhatalmazásra, hogy ezen szabályok, tehát nagyon szűk keretek közé szorítva a XII. kerületi 
önkormányzat újraalkothassa a helyi, kerületi szabályozási tervét.  

Tisztelt Bizottság! Kérném a szíves támogatásukat. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Bocsásson meg, államtitkár úr, de hatástanulmány készült-e, és ha igen, az 

hol hozzáférhető?  
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Környezeti 

hatástanulmány a beruházáshoz készül. Ehhez nem kell, mert az adott beruházásról készül, 
tehát akármiről lesz szó, víztározóról, sífelvonóról, és a kerület dolgozik ezeken, mert 
nincsenek műszaki tervek. Addig, amíg nincsenek meg a területrendezés szabályai, lehet 
tervezésre költeni, gyakorlatilag az akár kidobott pénz is lehet, de megindították a tervezést, 
és készítik mindegyik beruházáselemhez.  

Köszönöm. 
 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim, szavazás következik, és előadót is kell 
állítanunk, hiszen kedden várható ennek a javaslatnak a vitája. Kérdezem, hogy ki az, aki 
támogatja a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát. (Szavazás.) 10 igen szavazat. 
Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 
tartózkodás. A bizottság támogatta az általános vitára való alkalmasságot. 

Kérdezem a képviselőtársaimat, kívánnak-e kisebbségi előadót is állítani. 
(Közbeszólások. - Jelzésre:) Akkora arra kérem a képviselőtársaimat, hogy ebben még, 
amikor tudjuk, hogy mikor lesz, rövid úton egyeztessünk, úgyhogy a bizottság titkárságát arra 
kérem, hogy ezt a délután folyamán tisztázza, és akkor le fogjuk adni a plenáris ülésre.  

Bartos Mónika képviselő asszonyt jelöljük ki, de ha ebben szükséges helyettesítés, 
akkor nyilván ezt meg fogjuk tenni. Köszönöm szépen.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Lezárjuk a második napirendi pontunkat, és köszönöm az 
államtitkár úrnak, a főosztályvezető úrnak és a munkatársainak a részvételt.  

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 
T/11456. számú törvényjavaslat általános vitája 

Rátérünk a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 
T/11456. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának a vitájára.  

Ripka János földügyi főelőadó urat köszöntöm. Öné a szó. Kérném szépen, hogy 
szóban ismertesse az előterjesztést.  
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Ripka János tájékoztatója 

RIPKA JÁNOS földügyi főfelügyelő (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök 
Asszony! Tisztelt Képviselő Asszonyok és Urak! Tisztelt Bizottság! A termőföld védelméről 
szóló 2007. évi CXXIX. törvény a termőlföld mennyiségi és minőségi védelmét hivatott 
biztosítani, szolgálni, és a termőföld mezőgazdasági művelésben tartását hivatott biztosítani.  

Ez a jogszabály ötéves múltra tekint vissza. Számos jogalkalmazói jelzés érkezett a 
tárcához, a kormányhoz, hogy bizonyos részletei nem kellőképpen kimunkáltak. Hivatkozom 
továbbá az alapvető jogok országgyűlési biztosának egy jelentésére, amely a kavicsbányászat 
és a termőföld-, illetve vízvédelem konfliktushelyzetét vizsgálta az elmúlt évben, és amely 
rámutatott arra, hogy nem tartja megfelelőnek a termőföldvédelem garanciáit a hatályos 
jogszabályok alapján. Ezen túlmenően a Nemzeti Vidékstratégia és a Darányi Ignác-terv is a 
termőföldvédelem jogi szabályozásának szigorításáról rendelkezik.  

Az elmúlt öt évben mintegy 4000 hektár termőföld esett áldozatul a fejlesztéseknek. A 
termőföldvédelem természetesen tisztában van a fenntartható fejlődés szükségszerűségével, 
így az ipari és különböző beruházások megvalósításával, azonban mindenképpen szükséges 
volt a termőföldvédelem jogi garanciáinak a szigorítása. Én úgy gondolom, hogy tekintettel 
arra, hogy ez a jogszabály júniusban benyújtásra került a parlament elé, a képviselő 
asszonyoknak és uraknak ennek a részleteit már volt módjuk megismerni. Én nem mennék 
bele apróbb részletekbe. A fő céljaként az eddigi területek, amelyek hiányosnak minősülő 
szabályozását kicsit részletezzük, illetve adott esetben a földvédelmi járulék, valamint az 
igazgatási szolgáltatási díjak valorizálásával egy kicsit az elmúlt öt évhez képest, miután 
például a földvédelmi járulék összege, szorzói nem emelkedtek a hatálybalépését követően, az 
újraszabályozására került sor.  

Én úgy gondolom, hogy egyértelműen kitűnik, hogy ez a törvényjavaslat alapvető 
szándéka szerint – a termőföldvédelem garanciáit nézve – a gazdaság minden szereplője 
számára elfogadható, illetve az állam és a termőföld-tulajdonosok, a termőföldhasználók 
számára kedvező módosítást, pontosítást tartalmaz.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Az előterjesztést követően 

megnyitom a vitát.  
Kérdezem önöket, kíván-e bárki kérdéssel élni, véleményt megfogalmazni. (Jelzésre:) 

Turi-Kovács Béla alelnök urat illeti a szó.  
 

Kérdések, hozzászólások 

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Egy rövid mondattal talán 
igen, ha megengedik.  

Kiemelnék egy szakaszt mégis ebből a javaslatból, a zártkertekre vonatkozó 4. §-t, 
amely meggyőződésem szerint egy igen fontos területet érintett, és biztatnám a tárcát arra, 
hogy ezt nem kellene itt abbahagyni, hanem a zártkertekkel történő külön foglalkozást, a 
jogszabályi rendezését különböző területeknek folytatni kellene. Fontosnak tartom, hogy ez a 
4. § a zártkertek tekintetében termelőértékként foglalkozik ezzel a területtel. Jelentős 
területekről van szó, amely területek közvetlenül csatlakoznak a településekhez, és amelyek 
így külön értéket is képviselnek. Ugyanakkor, ha őszintén meg akarjuk nézni, hogy hogyan is 
áll a zártkerteknek a termeléshez való viszonya az elmúlt tíz esztendőben, akkor azt látjuk, 
hogy ez folyamatosan csökkent, számos helyen meg is szűnt. Ebből következik, hogy ezek a 
területek ma jelentős részben vagy hasznosítás nélkül állnak, vagy olyan módon, amelyek 
hasznosításra várnának. Én azt gondolom, hogy itt további lépésekre van szükség.  
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A magam részéről ezt a javaslatot mint jó irányba tett lépést támogatom, és javaslom, 
hogy támogassuk az általános vitára való alkalmasságát, ugyanakkor még egyszer 
megismételném a kérést, hogy ebbe az irányba meggyőződésem szerint a tárcának 
tevékenysége, feladata van az elkövetkezendő időben.  

Köszönöm szépen. 
 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaimat, van-e további kérdés, 
vélemény, javaslat. (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor, képviselőtársaim, szavazásra kerül sor.  

Kérdezem önöket, hogy támogatják-e az általános vitára való alkalmasságát a 
javaslatnak. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta 
az általános vitára alkalmasságot.  

Ebben a tárgyban is bizottsági előadót kell állítanunk. (Dr. Turi-Kovács Béla: Mikor 
lesz ez?) Ennek a vitája szerdán utolsó napirendi pontként lesz. (Jelzésre:) Turi-Kovács Béla 
alelnök úr fogja a bizottsági előadói feladatokat ellátni a plenáris ülésen.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Lezárjuk ezt a napirendi pontot is.  

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvénynek a természeti értékek védelme érdekében szükséges 
módosításáról szóló T/11378. számú törvényjavaslat  
A negyedik napirendi pontunkban Szél Bernadett képviselő asszony javaslata 

következik, de tekintettel arra, hogy a képviselő asszony jelezte, hogy nem tudott tovább 
várni, mert sajtótájékoztatója van, így ezt a napirendi pontot elnapoljuk. Előterjesztő híján 
szerintem egy következő ülésünkön tárgyaljuk ezt, valószínűleg a jövő héten, úgyhogy 
elnézést kérek a tárcától, de tekintettel arra, hogy az előadó nincs jelen, megköszönöm 
önöknek, hogy önök jelen voltak eddig is velünk, és elnézést kérünk. A jövő hétfői 
viszontlátásig minden jót kívánok önöknek.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Így a negyedik napirendi pontot is lezárjuk.  

Egyebek 

Rátérünk az ötödik napirendi pontra. Egyrészről szeretném jelezni, hogy a házelnök úr 
kérte Székely László úr meghallgatását tőlünk, tekintettel arra, hogy jövő hétfőn a 
személyéről dönteni fogunk az alapjogi biztosi feladatokra. Én azt kezdeményezem, hogy 
holnap fél tizenkettőkor tartsunk egy bizottsági ülést, vagy pedig szerdán tudnánk még erre 
sort keríteni, de akkor szavazás van délelőtt, így én azt javasolnám, hogy holnap fél 
tizenkettőkor legyen, amennyiben a kormányzópárti képviselőtársaim is a többséget ebben 
biztosítani tudják… 

 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Elnök asszony, ha 

lehetséges, én a szerdát javasolnám, akkor könnyebb biztosítani a határozatképességet, 
ugyanis szavazás van, és azt gondolom, hogy miután a szavazások 10 órakor befejeződnek, 
egy, a Parlamentben kért helyiségben ezt kitűnően meg lehet oldani. Tehát javasolnám a 
szerdát.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor célozzuk meg a szerdai bizottsági ülés 

megtartását. Én arra kérném a titkárság részéről Hatvani Szabolcs munkatársunkat, hogy az 
ezzel kapcsolatos koordinációt tegye meg. Annyiban kérem majd a türelmüket, hogy nyilván 
Székely László úrral is egyeztetnünk kell az időpontot, akinek tudomásom szerint szerdánként 
egyetemi előadásai vannak… (Jelzésre:) Bocsánat, hétfőnként, akkor ezért nem tudott ma 
jönni. Tehát mindenképpen vele is egyeztetni fogunk. Én azt fogom kérni a titkárságtól, hogy 
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ha lehet, szerdán legkésőbb 12-ig kezdjük el az ülésünket, ebben kérem az 
együttműködésüket.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Az őszi munkatervünk előkészítését megtettük. Én arra 
fogom kérni a bizottság titkárságát, hogy még ezen a héten küldjék meg önöknek azt a 
tervezetet, amelyet a tavaszi ülésszakunkon elmaradt napirendjeink figyelembevételével is 
ősszel meg kívánunk tartani, és kérem szépen majd a véleményüket azért, hogy jövő hétfőn 
ennek az elfogadására sor kerüljön. Addig is néhány tervezett tematikus ülésről szeretném 
már most tájékoztatni önöket.  

2013. szeptember 17-én 10 órától az elmaradt PM10-ügyekben szeretnénk egy 
bizottsági ülést, október 1-jén 10 órától az IPCC-jelentésről, a klímaváltozás aktuális 
kérdéseiről, és október 3-án körülbelül 11 órától Fazekas Sándor miniszter úr éves 
meghallgatására kerülne sor – ezt az időpontot a miniszter úrral egyeztettük, tehát azért került 
sor ennek a napnak a meghatározására. Illetve jelzem önöknek, hogy akkor szeptember 11-én, 
szerdán kerül sor a következő ülésünkre, Székely László úr megválasztás előtti 
meghallgatására.  

Még egy tájékoztatást szeretnék önöknek adni. Jávor Benedek elnök úrnak az akkori 
levelére is figyelemmel és az önök júniusi felhatalmazására figyelemmel Verespatak-ügyben 
egy részletes levéllel fordultam a romániai társbizottságunk elnökéhez, amiben részletes és 
konkrét kérdéseket tettem fel, és az elnök úrnak a korábbi kérdéseit megismételve és azt a 
levelet is mellékelve kértem a tájékoztatását, úgyhogy kérem, fogadják el tőlem ezt a 
tájékoztatást. (Jelzésre:) Jávor Benedek képviselő úr kért szót.  

 
JÁVOR BENEDEK (független): Köszönöm az elnök asszonynak a tájékoztatást, és 

ezzel kapcsolatban majd a munkatervhez írásban is megteszem a javaslatomat, de ezen a 
fórumon is szeretném jelezni, hogy szeretném kérni, hogy részben a verespataki aranybánya 
engedélyezésével kapcsolatban kialakult helyzettel, részben pedig a nagybányai bánya 
újranyitásával kapcsolatos hírekkel, illetve a nagybányai polgármester úr segítségkérésével 
kapcsolatosan valamikor a határon túli romániai aranybányászat helyzetéről és a 
Magyarországra leselkedő környezeti kockázatokról egy tematikus bizottsági ülés keretében 
tájékozódjunk. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor nyilván ezt is már most a javasolt programba be 

fogjuk illeszteni, tekintettel arra is, hogy júniusban már megkezdtünk egy ilyen beszélgetést 
azzal, hogy ősszel ezt folytatni fogjuk. (Dr. Aradszki András jelentkezik.) Aradszki András 
képviselő úr következik felszólalásra.  

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Csak annyit, hogy mi most Romániára 

fókuszálunk, de én úgy tudom, hogy Szlovákiában is vannak kezdeményezések, tehát jobb 
odafigyelni arra is, hogy erről is valamilyen módon próbáljunk informálódni – Körmöcbánya.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szerintem akkor a Kárpát-medencei ilyen jellegű 

(Derültség.) kezdeményezéseket fogjuk napirendre tűzni, a Kárpát-medencei aranybányászat 
jövőjének kérdését. Nyilvánvalóan a képviselőtársaim is tudni fogják, hogy ez alatt milyen 
kezdeményezések szerepelnek.  

Köszönöm önöknek. Kívánok önöknek szép napot, szép hetet, sikeres tárgyalásokat a 
bizottsági és a plenáris üléseken. Viszontlátásra!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 26 perc)  



 29 

 

 
 
 

Dr. Turi-Kovács Béla 
a bizottság alelnöke 

 

Dr. Szili Katalin 
           a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Morvai Elvira 


