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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 15 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. SZILI KATALIN (független), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok. Köszöntöm a bizottságunk valamennyi jelen lévő tagját. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Kedves meghívott Vendégeink! A mai ülésünknek összesen 
négy napirendi pontját terveztük. Tájékoztatom önöket, hogy az 1. napirendi pontban a 
T/13140. számú javaslat módosító javaslatainak megvitatása szerepel, a 2. napirendi pontban 
a T/12973. számon benyújtott javaslat módosító javaslatainak a megvitatása, a 3. napirendi 
pontunkban a Kárpát-medencei nemesfémbányászat aktuális kérdéseiről tájékozódunk, a 4. 
napirendi pontunkban Egyebek. Tájékoztatom önöket, ahogy tegnap ezt elhatároztuk, hogy 
ezen belül az egyes agrár- és környezeti tárgyú törvénycsomaghoz előadót kell holnapra 
állítanunk. Ez a T/13139. számú javaslat. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a mai ülésünkön Bácskai János 
képviselő urat Bartos Mónika képviselő asszony, Koncz Ferenc képviselő urat Bányai Gábor 
képviselő úr és Vincze László képviselő urat pedig Turi-Kovács Béla alelnök úr helyettesíti. 
Mindezekkel együtt megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. 

Kérdezem a tisztelt képviselőtársaimat, ki az, aki elfogadja így a napirendi 
ajánlásomat. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta 
a napirendi ajánlást. 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 
összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló törvényjavaslat 
(T/13140. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Rátérünk az 1. napirendi pontunkra, ahogy jeleztem, a T/13140. számú 
törvényjavaslatra, amely a bizottság feladatkörébe tartozó egyetlen módosító javaslat 
megvitatása, amit jómagam nyújtottam be.  

Köszöntöm dr. Simon Attila István helyettes államtitkár urat és Nagy Olga 
főosztályvezető-helyettes asszonyt. Kérdezem államtitkár urat, hogy kormány- vagy 
tárcaálláspontot tud mondani, és támogatják-e a javaslatot. Államtitkár úr! 

 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Tárcaálláspontot tudok mondani, és nem 
támogatjuk a módosító javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr nem támogatja. Kérdezem tisztelt 

képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 8 nem szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás 
mellett megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja.  

Köszönöm szépen államtitkár úrnak és főosztályvezető-helyettes asszonynak a 
részvételt. További szép napot kívánok önöknek. 
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Az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve 
végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény, továbbá az üvegházhatású 
gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat 
végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/12973. szám) (A Gazdasági és informatikai bizottság által 
benyújtott módosító javaslat megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

Rátérek a 2. napirendi pontra, ez pedig a T/12973. számú javaslat, a Gazdasági és 
informatikai bizottság által benyújtott módosító javaslatok megvitatása. Ennél a napirendi 
pontnál köszöntöm Lukács Ákos főosztályvezető urat, Vertetics Dávid szakértő urat. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Az ajánlás 1. pontjában a gazdasági bizottság módosító 
javaslata a cím módosítását javasolja, de mielőtt még erre rátérnék, hogy támogatja-e a 
kormány, megkérdezem, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot tudnak-e mondani. 

 
LUKÁCS ÁKOS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tárcaálláspontot, és támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Kérdezem a tisztelt 

képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja ezt a javaslatot. (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja. 

A 2. ajánlási pont következik. Főosztályvezető úr! (Cseresnyés Péter megérkezik az 
ülésre.) 

 
LUKÁCS ÁKOS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Akkor röviden szeretném 

ismertetni, hogy a 2. ajánlási pont alatt… Szeretném ismertetni a közúti közlekedési tárgyú… 
Illetve elnézést kérek, ha nem kell ismertessem, akkor csak annyit jeleznénk, hogy 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: A kérdésem az volt, hogy támogatják-e vagy sem a módosító indítványt. 
 
LUKÁCS ÁKOS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, támogatja-e a módosító indítványt. Aki igen, kérem, 

kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag támogatja a javaslatot. 

A 3. ajánlási pontban ugyancsak a gazdasági bizottság módosító javaslata szerepel, 
amely a törvényjavaslatot egy új 2. §-sal kiegészíteni javasolja. Főosztályvezető úr! 

 
LUKÁCS ÁKOS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 

Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangúlag támogatja a bizottság. 
A 4. ajánlási pontban ugyancsak a gazdasági bizottság módosítása van, új 11., 12. §-sal 

kívánja kiegészíteni a javaslatot. Tárca? 
 
LUKÁCS ÁKOS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem, támogatják-e ezt a javaslatot. (Szavazás.) Volt 

ellenszavazat? (Nincs jelzés.) A bizottság egyhangúlag támogatja. 
Tisztelt Képviselőtársaim! Az 5. ajánlási pontról tegnap már döntöttünk, így a 6. 

ajánlási pont következik ugyancsak a gazdasági bizottság javaslata szerint, a 14. § 
módosítását javasolja a bizottság. Tárca? 
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LUKÁCS ÁKOS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Önök, képviselőtársaim? Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy bizottság egyhangúlag támogatja. 
A 7. ajánlási pont következik. Tárca? 
 
LUKÁCS ÁKOS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a 7. ajánlási pontot. 
A 8. ajánlási pontban a gazdasági bizottság a törvényjavaslat 15. §-át kívánja 

módosítani. Tárca? 
 
LUKÁCS ÁKOS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Képviselőtársaim, önök támogatják-e? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, 

hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 
Köszönöm szépen főosztályvezető úrnak és munkatársának is a részvételt. További 

szép napot kívánok önöknek. Viszontlátásra. 

Tájékoztató a Kárpát-medencei nemesfémbányászat aktuális kérdéseiről  

Rátérünk a következő napirendi pontunkra, ez a 3. napirendi pontunk, és a Kárpát-
medencei nemesfémbányászat aktuális kérdéseiről szól.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Ennél a napirendi pontnál köszöntöm Baranyai Gábor 
helyettes államtitkár urat a Külügyminisztérium részéről, a VM képviseletében Petrov 
Ferdinánd osztályvezető urat és Pomozi Virág környezeti hatásvizsgálati referens asszonyt, az 
NFM részéről pedig Horváth Zoltán főosztályvezető urat és Bihari György urat szakértőként. 
Köszönöm szépen. 

Megköszönöm mind a három tárcának azt, hogy rendkívül hamar megadták a 
lehetőséget arra, hogy ennek a napirendi pontnak a megtárgyalására sort keríthessünk, hiszen 
az őszi ülésszakunk keretében ez egy munkatervi pontként szerepelt számunkra, pontosan 
azért, mert Verespatak ügye kapcsán a közvélemény előtt ez elég széles körű figyelmet 
kapott, és nyilvánvalóan számunkra is fontos volt figyelemmel kísérni azt, hogy ebben a 
román parlament, illetőleg a kormányzati szervek milyen döntéseket hoznak. 

Tájékoztatásul szeretném mondani, hogy a bizottságunk is többrendbelileg fordult a 
társbizottságához, illetőleg a parlament Verespatak ad hoc bizottságához is. Meg kell hogy 
mondjam, hogy a mai napig egyetlen felvetésünkre, egyetlen kérdésünkre választ nem 
kaptunk a parlamenttől, így mi is csak és kizárólag a sajtóból tudtunk eddig érdeklődni az 
iránt, hogy milyen fejlemények vannak, azzal együtt, hogy nyilván az elmúlt hónapokban is a 
Külügyminisztérium is folyamatosan rendelkezésre állt, illetőleg a Vidékfejlesztési 
Minisztérium is, hogy e tárgyban tájékoztatást adjon számunkra, hiszen más módunk erre nem 
nyílt. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a Greenpeace Magyarországért 
Egyesületet is meghívtuk, ők egy írásos tájékoztatást adtak, amit kiküldtünk önöknek e-
mailben, így az ő meghallgatásuktól el kell tekintenünk. Én azt gondolom, hogy ez az ő 
dolguk, hogy részt kívánnak-e venni vagy sem, illetőleg mi módon, így hát ők írásban küldték 
el a véleményüket, amit szerintem tudomásul veszünk. 
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Arra gondoltam, és kérem egyetértésüket képviselőtársaimnak, hogy 15-15-15 perc 
lehetőséget adnánk – nem muszáj kihasználni – a tájékoztatásra, majd azt követően nyitnám 
meg a vitát. Így először államtitkár úrnak adom meg a szót. Államtitkár úr! 

 

Dr. Baranyai Gábor tájékoztatója 

DR. BARANYAI GÁBOR helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Köszönöm 
szépen. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Egy rövid tájékoztatót adnék arról, hogy 
ezek a Kárpát-medencei potenciális bányászati projektek hogyan állnak, nyilván a társtárcák 
közül a Vidékfejlesztési Minisztérium majd részletes eseménytörténettel esetleg ezt kiegészíti. 
Tehát röviden összefoglalnám azt, hogy milyen európai uniós normák vonatkoznak ezekre a 
beruházásokra, illetve hogy ezek kapcsán mik a fellépési lehetőségek. Ez egy kifejezett kérése 
volt a bizottságnak. 

Az első, a legismertebb nyilván Verespatak. Ez egy régi történet, nem szeretnék ehhez 
komolyabb bevezetést fűzni. Az látszik, hogy ez nemcsak a magyar-román viszonylatot 
terheli meg sajátosan, hanem a román-román viszonylatot is, tehát egy ilyen sajátos 
belpolitikai játszmának a tárgya már nagyon-nagyon régen, ahogy elnök asszony is említette. 
Egy külön Verespatak-törvénnyel próbálta meg a román kormány az engedélyezési eljárását 
felgyorsítani ennek a projektnek. Erre létrejött egy ad hoc parlamenti bizottság, amely 
november 11-én leszavazta ennek a törvénynek az elfogadását, és november 19-én pedig a 
szenátus is elutasította. Innentől még a képviselőház támogathatja ezt a törvényt, de ennek a 
szavazásnak az időpontjáról semmiféle információnk nincs. 

Az látszik, hogy jelenleg a parlamenti erőtérben zajlanak az események, ahol elég 
kiszámíthatatlan a mozgás. Tehát már a kormány is szinte elhatárolódott a saját benyújtott 
törvényjavaslatától. 

Értelemszerűen a környezetvédelmi aspektusok mellett, ami számunkra a legégetőbb, 
van egy UNESCO világörökségi kérdés is. Közismert, hogy Verespatakon találtak rengeteg 
római kori emléket, egy kvázi épségben maradt aranybánya is van, illetve akik jogot tanultak, 
azoknak meg kellett tanulni anno még az ott feltárt jogi regulák eredetét is. 

Van egy másik potenciális projekt, ez Felsőcsertés, azt hiszem, románul Certej néven 
fut, ami egy jóval kisebb léptékű, de szintén ciános technológiájú beruházás lenne. Itt szintén 
egy sajátos, ilyen kaotikus döntéshozatal zajlik. 2012. július 5-én a temesvári 
környezetvédelmi ügynökség kiadott egy engedélyt, amit sem a környezetvédelmi hatóság 
nem ismert, sem a szaktárca. Igazából nem ismerem, hogy köztük milyen hatósági reláció 
van, de a lényeg az, hogy akkor a környezetvédelmi miniszter azonnali hatállyal 
kezdeményezte ennek az engedélynek a megsemmisítését. 

Ami talán itt érdekes, hogy azon túl, hogy önmagában a bánya egy potenciálisan 
jelentősen környezetszennyező tevékenység lenne, több száz, 8 hektár Natura 2000 erdőt is ki 
kellene vágni, aminek nyilván van egy további engedélyezési aspektusa. 

Tehát ez az a két projekt, amiről tudunk Romániában.  
Értelemszerűen a Verespatak egy espoo-i egyezmény szerinti eljárásban zajlott, 

Felsőcsertésről úgy tudom, hogy… Felsőcsertés kapcsán akkor a VM elmeséli. Annyi, hogy 
ennek a Felsőcsertésnek is van egy elég tragikus története. 1972-ben ott átszakadt egy 30 
méteres gát, egy rézbánya iszapja elöntötte a falut, és nyolcvan ember meghalt, tehát egy elég 
rossz emlékű történet, illetve 2004-ben az otthagyott meddőt elmosták a felduzzadt 
vízfolyások, és elég sok nehézfém került ennek kapcsán a termőföldekre. 

Szlovákiában szintén van potenciálisan néhány bányahely. Ezek jóval előrébb járnak. 
Geológiai feltárást végez egy ciprusi bejegyzésű, Eastern Mediterranean Resources – Slovakia 
nevű cég. Ők Selmecbánya, Hodrushámor, Gyetva, Kelő, Pálosnagymező és a Vepor-hegység 
közelében végeznek feltárásokat. Korábban felmerült, hogy Körmöcbányán és Selmecbányán 
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a ciános technológiával a középkori meddőhányókból aranyat nyerjenek ki, de ez eléggé 
intenzív tiltakozást váltott ki ott a környékbeli lakosságból, illetve a civil szervezetekből. Úgy 
tűnik, hogy Szlovákiában jóval erősebb úgymond a civil ellenállás ezekkel a beruházásokkal 
kapcsolatban, illetve jóval nagyobb a politikai vagy hatósági befolyásuk az ügy menetére. 

Van még egy ügyünk, potenciális ügyünk, ez Kárpátalján lenne egy Nagymuzsaly nevű 
településen. Ennek annyi a sajátossága, hogy itt igazából nem egy új kitermelésről van szó, 
hanem egy 2006-ban felfüggesztett bányászati tevékenységet, szintén aranybányászatot 
folytatnának újra. Itt az elakadás oka az, hogy egy nem meglepő módon Mauritius szigetén 
bejegyzett Zakar Resources nevű cég volt 33 százalékban a tulajdonosa ennek a bányának, de 
nem teljesítette a pénzbeli befizetési kötelezettségeit, és az egyébként többségi tulajdonos 
állami bányászati cég pedig nem folytatta egyedül. Úgyhogy az egész céget 2009-ben 
fizetésképtelennek nyilvánították. 

Itt igazából van egy új társaság, egy Karpatszka Rudna Kompania nevű bányavállalat, 
amely kért engedélyeket. Szintén nem vagyok teljes ismeretében az egész engedélyezési 
eljárásnak, de a kárpátaljai megyei tanács 2011. december 30-án engedélyt adott erre.  

Sajátossága ennek a beruházásnak, hogy ez Ukrajna szempontjából egy periférikus 
helyen van, ott jórészt magyarok élnek, illetve a vízfolyások Magyarország irányába folynak. 
Következésképp ennek van egy sajátos nemzetpolitikai dimenziója is. Gyakorlatilag az ukrán 
nagypolitika támogatja, 2013 tavaszán a környezetvédelmi miniszter maga azt mondta megyei 
kormányzók kíséretében, hogy ennek a bányának mennie kell, termelnie kell és hasznot kell 
hoznia. Alapvetően teljesen gazdasági megfontolások dominálják ezt az egész beruházást. A 
helyi magyar közösség úgy gondolja, hogy semmiféle haszna ebből neki nem lesz, még akkor 
is, ha egyébként beindulna a bánya és termelne. A történelmi tapasztalat az, hogy ezeket 
elviszi valami központ vagy vállalkozó, így a területi károk helyben maradnak. 

Itt egyébként értelemszerűen a helyi magyar politikai erők, nevezetesen a KMKSZ 
intenzíven tiltakozott. 2007-ben egyébként Nagymuzsalyban egy népszavazás utasította el az 
aranybányászat újrakezdését, de úgy tűnik, hogy a késlekedés oka igazából a tőkehiány.  

Tehát ami látszik, hogy van potenciálisan Szlovákia, Ukrajna, illetve Románia 
területén sok-sok bányaberuházás, ezek nagyon nehezen haladnak előre. Nyilván a 
legnagyobb és leglátványosabb Verespatak, amit mi is ismerünk, de hát számos politikai és 
jogi csata zajlik ezekkel párhuzamosan. 

Most néhány szót mondanék arról, hogy egyébként mi a nemzetközi jognak vagy az 
EU-nak ebben a mozgástere. Az egy sokszor elmondott tény, gondolom, a bizottság keretei 
között is sokszor elmondott tény, hogy Magyarországnak csak eljárási lehetőségei vannak. 
Ennek a kereteit alapvetően az espoo-i egyezmény fekteti le, aminek van egyébként egy 
gyenge visszarendezési mechanizmusa. De alapvetően arról szól, hogy a hatásviselő fél azt 
kezdeményezheti, hogy vegyen részt az engedélyezési eljárásban, és ott néhány eljárási lépés 
eredményeként egy véleményt tud lerakni az asztalra. Az EU-tagállamok kapcsán ez egy 
relatíve szigorú rendszer abból a szempontból, hogy az espoo-i egyezménynek ezeket a 
nemzetközi hatásvizsgálati eljárási elemeit átülteti az európai hatásvizsgálati irányelv, egy 
picit szigorúbban egyébként. Automatikusan meg kell hívni a hatásviselő felet, nem kell 
megvárni, hogy egyébként a hatásviselő fél bejelentkezzen az eljárásba. 

A lényeg az, hogy amennyiben EU-jog szerint nem tartják be ezeket az espoo-i 
lépéseket, akkor ez egy EU-jogilag hibás határozat lesz a végén. Ez a leginkább a társadalmi 
részvétel, illetve a nemzetközi kapcsolattartások sokrétűségében valósul meg. Amennyiben 
hibás lesz ez a határozat, akkor erre a román hatóságok előtt egyébként gyakorlatilag 
korlátozás nélkül az érintett felek, illetve a társadalmi szervezetek hivatkozhatnak, tehát van 
egy eljárási részvételi jogosultságuk, egy ügyféli jogosultságuk, illetve bárki az Európai 
Bizottság előtt, beleértve a magyar kormányt – ettől függetlenül még érdekeltséget se kell 
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bizonyítani –, de kezdeményezheti, hogy az Európai Bizottság vizsgálja ki ezt az ügyet, és 
harmadik szinten pedig az Európai Parlament Petíciós Bizottsága szintén ki tudja vizsgálni.  

Nyilván ezek a szigorúbb, nem környezetvédelmi, hanem általában EU-jogi eljárási 
garanciák nem állnak fenn Ukrajna vonatkozásában, bár úgy tűnik, hogy ott a legkisebb 
léptékű, illetve a legbizonytalanabb egyébként is a kitermelés helyzete. (Dr. Szél Bernadett 
megérkezik az ülésre.) 

Összefoglalva azt lehet mondani, és ezt nyilván a kollegák majd részletesen kifejtik, 
hogy amit Verespatak kapcsán jogilag el lehetett érni ebben a fázisban, azt a mindenkori 
magyar kormányok megpróbálták, illetve a kétoldalú kapcsolatoknak egy visszatérően 
problémás vagy általunk legalábbis problémássá tett eleme a verespataki beruházás. Itt van 
egy hosszú lista nálam, hogy ki mikor mit szólalt meg, de úgy gondolom, ezt nem szükséges 
idecitálni. 

Ami egy sajátossága egyébként a beruházásnak, hogy amint egyébként az engedélyeket 
megadják, és elindulna a beruházás, akkor szintén tonnányi EU-jogszabályba foglalt 
szabálynak kell megfelelnie a beruházásnak onnantól kezdve, hogy hogyan építik meg 
statikailag, hogyan üzemeltetik, hogyan bánnak a felszíni vizekkel, a felszín alatti vizekkel, a 
Natura 2000 területekkel. Tehát ha EU-jogi szempontból próbáljuk, ami mindig a legerősebb 
garanciákkal bíró nemzetek feletti jogrendszer, akkor ez nem a történet vége.  

Tehát amennyiben mégis engedélyt kap ez a beruházás, akkor még nagyon-nagyon sok 
formális lehetősége van arra mind az érintett lakosságnak, mint a kinti vagy akár hazai civil 
szervezeteknek, mind pedig ultima ratio a magyar kormánynak is, hogy akadályozza ezt az 
eljárást. Kicsit technikásabb dolog, minket ebben már nem fognak megkérdezni, tehát nem 
jön egy ilyen levél, hogy jó napot kívánok, magyar kormány, bemutatom önöknek a Natura 
2000 visszaminősítési engedélyt. Ezeknek majd egyénileg kell utánajárni, és szorosan 
nyomon követni, hogy az eljárás maga EU-jogi szempontból megfelel-e. 

Én ezt szerettem volna röviden, összefoglalóan elmondani. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most átadom a szót a Vidékfejlesztési Minisztérium 

képviselőjének. Öné a szó. 
 

Petrov Ferdinánd tájékoztatója 

PETROV FERDINÁND (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök 
asszony. Tisztelt Bizottság! Romániával kezdeném akkor a napirendi javaslatnak megfelelően 
a Kárpát-medencei nemesfémbányászat aktuális kérdéseiről szóló tájékoztatásunkat.  

A verespataki aranybánya engedélyezése, az espoo-i egyezmény szerinti nemzetközi 
környezeti hatásvizsgálati eljárás 2005 januárjában kezdődött és 2011 augusztusában 
végződött, illetve nem zárult még le olyan értelemben, hogy Magyarország a verespataki 
beruházásra egy végső magyar álláspontot küldött meg, amelyben világossá tette, hogy a 
magyar kormány nem támogatja a verespataki aranybányanyitás tervét, és annak 
engedélyezését nem javasolja az illetékes román hatóságnak.  

Most az engedélyezés olyan stádiumban van, hogy a tegnapi és a mai nap folyamán a 
román-magyar környezetvédelmi vegyes bizottság tartja ülését, és ennek a tegnapi 
napirendjén, az egyik pontban a román felet kértük, hogy tájékoztasson bennünket, hogy az 
engedélyezési eljárás milyen stádiumban van. Arról tájékoztatott bennünket, hogy még 
mindig nincs környezetvédelmi engedély, a kiadására pedig nincs jogszabályban előírt 
határidő, és a román fél sem tudja még megmondani, hogy mikor várható a döntés, amit 
helyettes államtitkár úr elmondott, ez úgymond egy belső vita tárgyát is képezi, tehát nem 
lehet pontosan tudni, hogy mikor fog születni erről döntés. 
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Az általam említett, tegnap és mai nap folyamán folyó bizottsági ülésen Felsőcsertésről 
is megkérdeztük a román felet. Itt az espoo-i egyezmény szerinti eljárás 2009. október és 
2012. február között zajlott. Szintén a verespataki állásponthoz hasonlóan itt is arról tettünk 
állásfoglalást, hogy nem támogatjuk az aranybányanyitás tervét, és az engedélyezést nem 
javasoljuk az illetékes román hatóságnak. A román fél arról tájékoztatott bennünket, hogy a 
környezetvédelmi engedélyt kiadták, de megtámadták bírósági úton, így az nem jogerős, és 
bíróság előtt van az ügy. Arról tájékoztattak, illetve arra tettek ígéretet, hogy amint bírósági 
döntés születik, tájékoztatnak bennünket. 

A környezetvédelmi vegyes bizottsági ülésen még Nagybányára kérdeztünk rá, amiről 
olyan tájékoztatást kaptunk, hogy távolabbi jövőben várható, ha egyáltalán lesz beruházás, és 
természetesen ezzel kapcsolatban az a helyzet, hogy az espoo-i egyezmény szerinti eljárás 
már nem lefolytatható, mivel ez egy meglévő létesítmény, viszont ha újraindítják a bányászati 
tevékenységet, az IPPC engedélyezési eljárás keretén belül fognak bennünket értesíteni. Erről 
tettek ígéretet. 

A Kárpát-medencei nemesfémbányászatról van szó, tehát Nagymuzsalyról is akkor 
tájékoztatást adnék. Sajtóban megjelent hírek alapján 2011. november 30-án kértünk 
tájékoztatást az ukrán féltől, illetve a határon átívelő együttműködést szolgáló magyar-ukrán 
kormányközi vegyes bizottság legutóbb, 2012 márciusában tartott ülésén újra felkértük 
tájékoztatásadásra az ukrán felet, aki Nagymuzsalyról, illetve semmi másról nem tájékoztatott 
bennünket, hogy a közeljövőben vagy a távolabbi jövőben várható ilyen jellegű beruházás. 

Szlovákia esetében lehet még beszélni esetleges nemesfém-bányászati beruházásról. Itt 
azt tudjuk mondani, hogy semmiféle espoo-i egyezmény szerinti értesítés nem érkezett 
hazánk irányába. Azt tudjuk mondani, hogy a szlovák féllel a kapcsolataink vannak olyanok, 
hogy erre mindenképpen számíthatunk, ha ilyen beruházás tervbe kerül vagy az 
engedélyezése elkezdődik. 

Röviden ennyit tudok mondani. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megköszönöm Petrov Ferdinánd úrnak a tájékoztatást. 

Most pedig arra kérem az NFM képviselőjét, Horváth Zoltán urat, hogy akkor folytassa a 
tájékoztatást. Öné a szó. 

 

Horváth Zoltán tájékoztatója 

HORVÁTH ZOLTÁN (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen a szót. 
Azzal kezdeném, hogy amikor megkaptuk a bizottság meghívását, akkor két bánya 
vonatkozásában még nekünk is keresnünk kellett, hogy jelenleg melyik országhoz tartozik. 
Ezt csak azért mondom, mert ez azt jellemzi, ezzel szeretném jellemezni azt, hogy jelenleg a 
bányászati államigazgatási, szakigazgatási szerveknek rendkívül korlátozott információi 
vannak ezeknek a bányáknak a bányászati szempontú technológiai helyzetéről, és 
gyakorlatilag operatív szinten kapcsolatunk ezekkel a bányákkal nincs. Úgyhogy azokat a 
pótlólagos bányászati megközelítési információkat, amiket itt most elmondanék, mi is 
többnyire nyilvános forrásokból próbáltuk meg összeszedni. Ezek között azt nem említeném, 
amik már itt elhangzottak.  

Ha ugyanabban a sorrendben megyünk, ahogy az előttem szólók ezt megtették, akkor 
Verespatak vonatkozásában annyival tudnám kiegészíteni, hogy a bányászati jog jogosultja 
jelenleg a Rosia Montana Gold Corporation, amely 80 százalékos kanadai tulajdonban van a 
Gabriel Resources révén, és 20 százalékban pedig egy állami tulajdonban lévő román vállalat. 
A becsült készlet adatai: körülbelül 300 tonna aranyról és 1600 tonna ezüstről beszélhetünk. 
A licenc körülbelül 15 éve került kibocsátásra, és becslések szerint a beruházó már mintegy 
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félmilliárd dollárt költött erre a projektre. A házak egy jelentős részét már felvásárolta. A 
beruházásnak több milliárdos beruházási költsége lenne. 

Felsőcsertés vonatkozásában az engedély jogosultja a Deva Corporation, amely szintén 
80 százalékban kanadai tulajdonban van az Eldorado Gold nevű cégen keresztül, és itt is 20 
százalék az állami tulajdon aránya. 26,7 négyzetkilométer területet érintő arany- és 
ezüstlelőhelyről beszélhetünk. Jelenleg kutatás folyik. A kitermelésnek az elképzelhető, 
illetve várható kezdete 2015-re becsült. A készletek 74 tonna aranyról és 538 tonna ezüstről 
szólnak. A projektterv szerint kétéves építési, tizenegy éves kitermelési és ötéves bezárási 
szakaszról van szó. A bánya legnagyobb mélysége körülbelül 290 méter. 

Áttérve Körmöcbányára, itt az én adataim szerint a jogok birtokosa az Ortac Resources 
Limited, amelynek 11,8 négyzetkilométerre kiterjedő kutatási joga van. A próbálkozások ma 
oda jutottak, hogy egy szimpla bányászati célú projekten túlmenően létrehoztak egy komplex 
projekttervet, amely Sturecland néven fut, és a célja egyrészt a felszín alatti ásványkincsek és 
a geotermikus kitermelés mellett szórakoztatóipari, étterem, múzeum, és egyéb rekreációs 
lehetőségeket is felvázol a projekt, úgynevezett biodiverzitás-park kiépítése, 
infrastruktúrakialakítás is ezek között megjelenik. 

A nagymuzsalyi, Beregszász melletti aranybánya vonatkozásában elhangzott, hogy itt 
1999-től 2006-ig volt már kitermelés. Csődbe azért jutott a bányavállalkozó, ugyanis nem 
hatékony technológiával dolgozik, túl kevés nemesércet tartalmaz a kőzet, és ezért nem tudta 
azt gazdaságosan üzemeltetni. A becslések szerint további 15-18 millió dollárra lenne 
szüksége a tevékenység újraindításához, ami nem áll rendelkezésre. Becslések szerint 25-30 
év alatt szeretnének 350 ezer tonnányi aranyat kitermelni. Az adatok megbízhatóságát, illetve 
megbízhatatlanságát jól jellemzi, hogy rendkívül nagy szórás van a készlet mennyiségére 
vonatkozóan, ezek a készletek 30 és 400 tonna között szóródnak. 

Azt hiszem, röviden talán ezek voltak azok a pótlólagos információkat, amiket meg 
tudtam osztani. 

 
ELNÖK: Köszönöm önöknek a tájékoztatást. Tisztelt Képviselőtársaim! Akkor 

megnyitom a vitát, illetőleg kérdezem önöket, hogy van-e kérdésük, véleményük, javaslatuk. 
(Nincs jelzés.) Átadnám az elnöklést alelnök asszonynak, azért én néhány kérdést szeretnék 
feltenni. 
 

(Az elnöklést dr. Szél Bernadett, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Megadom a szót, elnök asszony. 
 

Kérdések, felvetések 

DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen a szót. Én elöljáróban is 
szeretném mindenkinek megköszönni azt, amit tett egyáltalán Verespatakért, mert én azt 
gondolom, hogy önmagában az a tény, ahogy államtitkár úr is jelezte, hogy november 11-én 
és 19-én megszülettek azok a döntések, amelyek nyilván még nem a végleges, de az első 
elutasító határozatokat jelentették, azért ennek is köszönhető.  

Az egyik kérdésem alapvetően az, hogy azokban a kérdésekben, amik itt az 
engedélyezés különböző szakaszait jelentik, tehát van olyan, mint Felsőcsertésen, hogy már 
kiadták az engedélyt, de bírósági szakban van, vagy Verespatakon még nincs engedély, 
illetőleg ahogy a VM képviselője jelezte, Körmöcbánya, Selmecbánya ügyében nincs még 
konkrét információnk, egyáltalán hogyan látják önök, elhárult-e minden veszély, vagy 
egyáltalán milyen lehetőségeink vannak akár az espoo-i egyezmény, akár a nemzetközi 
szabályozás értelmében, hogy ott, ahol Magyarország számára, illetőleg a Kárpát-medence 
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számára ez veszélyt jelent, fel tudjunk lépni. Éppen ezért, ehhez kapcsolódóan érdekelne az is, 
hogy kíván-e a VM például valamilyen proaktivitást kifejteni Körmöcbánya, Selmecbánya 
ügyében, kívánja-e ezt asztalra tenni mondjuk akár a Szlovákiával folytatott vegyes bizottsági 
tárgyalásokon. Nyilván államtitkár úrhoz meg az lenne a kérdésem, hogy összességében a 
nemzetközi mozgástér milyen módon erősíthető, hogy megakadályozzuk azt, ami 
helyzetünket is tekintve esetlegesen ezeknek a veszélyeknek az elhárítását jelenti. 

Köszönöm szépen, alelnök asszony. 
 

(Dr. Szili Katalin, a bizottság elnöke átveszi az ülés vezetését.) 
 

ELNÖK: Visszavettem az elnöklést. Kérdezem önöket, hogy van-e más kérdés, 
vélemény, javaslat. (Jelzésre:) Bartos Mónika képviselő asszonyt illeti a szó. 

 
BARTOS MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök asszony. 

Figyelve az ismertetőket is, számomra egy olyan kép alakul ki, hogy hiába egy adott témáról 
beszélünk, de minden helyzet, minden bányanyitás különbözik, tehát nagyon függ a partnerek 
viszonyától, nagyon függ a beruházó lehetőségeitől, a lakosság hozzáállásától. Tehát nem 
lehet sémát ráhúzni ezekre az esetekre, mert mindegyik valahogy egy kicsit más, és úgy 
látom, ahogy elnök asszony is a bevezetőjében utalt rá, és önök is említették, hogy Verespatak 
az, amely egy gyulladásos pont, és valahogy nem sikerül megoldást találni. Én azt szeretném 
megkérdezni, önök láttak-e olyan európai vagy bármilyen nemzetközi tapasztalatot annak 
megoldására, hogy ezeket a gócpontokat, gyulladásos pontokat megszüntessék, amik két 
ország kapcsolatát is meg tudják nehezíteni, erre volt megoldás. Tehát van-e olyan precedens, 
ami pozitív üzenetet sugall számunkra is, hogy meg lehet oldani ezeket? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. (Jelzésre:) Szél Bernadett alelnök 

asszonyt illeti a szó. 
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a szót, elnök asszony. Én is köszönöm a 

tájékoztatókat, nagyon hasznosnak találtam őket. Alapvetően azt szeretném kérdezni, hogy 
láthatóan itt több ponton is nagyon problémás a helyzet, és Magyarországra ugyanez nagyon 
komoly hatással lehet, ezt mindannyian tudjuk. Szeretném kérdezni, hogy nemzetközi szinten 
mi az a maximális beavatkozási lehetőség, amelyet Magyarország kezdeményezni tud az önök 
véleménye szerint annak érdekében, hogy a ciános technológiát mint olyat ne alkalmazzák az 
országunk közelében. Konkrétan a véleményünk régóta az, hogy a ciános technológiát sehol 
nem szabadna az Unióban alkalmazni, pontosan azért, mert ezek az országok egy vízgyűjtő 
területbe tartoznak, és egyik ország felelőtlensége vagy döntése nyomán egy másik ország 
nagyon komolyan sérülhet. Ezért azt kérdezem önöktől, hogy tudnak-e valamit tenni annak 
érdekében, hogy nemzetközi szinten is betiltásra kerüljön a ciános technológia, és ezzel 
megnyugtatóan hosszú időre le tudjon zárulni ez a kérdés. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben több kérdés nincs, akkor államtitkár úr és 

utána a VM, illetőleg az NFM kollegái válaszoljanak. Államtitkár úr! 
 

Az előadók válaszai, reflexiói 

DR. BARANYAI GÁBOR helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Köszönöm 
szépen. Kicsit fogós és nehezen megválaszolható kérdések ezek. Nyilván a három kérdés 
összefügg, így próbálom ezeket talán együttesen megválaszolni. 
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A nemzetközi mozgástér, illetve mi az a jogi vagy politikai eszköz, amivel egy 
bilaterális ilyen típusú probléma oldható. Azt hiszem, Harsányi János volt az a magyar 
származású Nobel-díjas matematikus, aki az amerikaiaknak a hidegháborús tárgyalásaikat, a 
nukleárisrakéta-tárgyalásokat modellezte matematikailag még a ’60-as, ’70-es években vagy 
amikor azok elkezdődtek, és aztán Nobel-díjat kapott azokért a matematikai modellekért, 
amikkel ezeknek az ügyeknek a bonyolultsága leírható. Ez talán csak egy kis illusztráció arra, 
hogy beragadt bilaterális problémák mennyire nem kezelhetők strukturálisan, főleg, ha nincs 
egy kijelölt harmadik vagy mindenki által elfogadott döntőbizottság. Itt talán Bős-Nagymaros 
ügye lehet, hogy érdekes dolog. 

A másik pedig, hogy alapvetően Magyarország egy abszolút mértékben alvízi ország, 
következésképpen van egy olyan született aszimmetria ezekben a kapcsolatokban, ami 
alapvetően ellenérdekeltté teszi a másik felet. Egyébként nemcsak mi vagyunk, illetve nem 
mindig csak hatásviselő félként vagyunk jelen. Említhetném talán az osztrákok történeti 
frusztrációját, amiért nem tudják megakadályozni Paks bővítését vagy általában a környező 
országokban az atomerőmű-beruházásokat. 

Tehát a rövid válasz erre az, hogy jogi lehetőség arra, hogy Magyarország 
megakadályozza ezt, ilyen lehetőség nincs.  

Jó példák arra, hogy ezeket a beragadt bilaterális ügyeket föloldják, nyilván vannak. 
Ezeket a nagypolitikának kell eldönteni. Értelemszerűen ez egy óriási gesztus annak az 
országnak a részéről, amely egyébként lemond valamilyen ilyen típusú beruházásról. 
Mondjuk azt, hogy Magyarország lemond az atomenergia-használatról, mert egyébként az 
osztrákok felé gesztust akar gyakorolni. Kicsit így élik meg egyébként ezek a környező 
országok ezeket a dolgaikat, és szükségképpen nálunk ekörül kialakul egy erős ellenérzés, 
odaát pedig úgy gondolják, hogy az gazdasági fejlődés, hogy a lehetőségeik normális 
kiaknázásáról van szó. Elég nehéz, ha így általánosan akarok rá válaszolni. 

A második kérdés, hogy hogyan bővíthető a nemzetközi mozgástér, illetve ha 
leszűkítjük, akkor a ciános technológia hogyan korlátozható. Ukrajnában ezt semmilyen 
formában nem tudjuk elérni értelemszerűn, vagy az ukrán parlament hoz egy ilyen törvényt, 
vagy rákényszeríteni őket nem lehet. Az EU-n belül visszatérően van egy mozgás arról, hogy 
ezeket a ciános technológiákat korlátozzuk. Egyébként ezek jelentősen korlátozva vannak, 
nem függetlenül, sőt direkt következményként a 2000. januári nagybányai gátszakadástól. 
Akkor többféle jogszabály született arra az EU-n belül, hogy ezeket a ciános zagytározókat 
hogyan kezeljék vagy tegyék biztonságosabbá. Ezért született meg egyébként 2006-ban egy 
bányászati irányelv, ami az akkori ciános vagy – mondjuk így – a Verespatakon tervezett 
ciános technológiához képest a felhasznált cián koncentrátumát, nem tudom, a százszorosára 
csökkentette, tehát egy nagyon-nagyon alacsony szintre nyomták le egyébként a korábban 
elég radikális bányászati technológiákat, de azt hiszem egyébként, hogy a kollegák erről 
részletesebben be tudnak számolni. 

A lényeg az, hogy amikor egyébként ezt az irányelvet tárgyalták, felmerült az, hogy 
akkor miért nem tiltjuk be közvetlenül. Képviselő asszony említette, hogy minden ország 
összefügg valamilyen szinten, egyfajta vízgyűjtőn vagyunk. Vannak olyan országok 
egyébként, amelyek Európában nincsenek más vízgyűjtőn. Egyébként egy érdekes anekdota, 
hogy részben az EU víz-keretirányelve, amit anno megvalósíthatatlannak tekintettünk, egy 
brit és svéd ötlet volt, ugyanis ott rövid vízfolyások vannak, amik mind a tengerbe, a saját 
vízgyűjtő területükön, illetve országterületükön vannak, és pont ezek az országok egyébként, 
amelyek használnak ilyeneket, úgy tudom, hogy Skandináviában több helyen van kiterjedt 
cianidos bányászat. Számukra ez nem egy bilaterális probléma, illetve nem egy nemzetközi 
probléma, számunkra pedig egy ilyen nemzetbiztonsági kérdés, ami nyilván egy egészen 
magas érzelmi fokon ég. 
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Visszatérve rá, betiltható-e. Ebben az EU-nak van hatásköre. Magyarország egyébként 
hiába tiltja be, a szomszédainál nem lesz betiltva. Tehát vagy az EU-ban közösen betiltjuk, 
vagy ezek a technológiák a hatályos EU-szabályok szerint alkalmazhatóak lesznek. 

Az Európai Parlament már elfogadott egy ilyen határozatot, de az Európai 
Parlamentnek nincs hatásköre még arra sem egyébként, hogy jogszabályt kezdeményezzen. 
Ha egyébként a bányászati irányelv valamikor megnyílik, és most erre nem tudok választ 
adni, de általában ezeknek az irányelveknek van egy ilyen hároméves felülvizsgálati szakasza, 
időszaka, akkor az Európai Bizottság javaslatot tesz arra, hogy megnyissák az irányelvet, 
tehát ha a felülvizsgálatnak az a konklúziója, hogy akkor az irányelvet meg kell nyitni, akkor 
ezzel elő lehet jönni ismételten. Ebben mind a Tanácsnak, mind az Európai Parlamentnek meg 
kell egyeznie, és nagy valószínűséggel, ha addig nem lesz egy tragédia, és reméljük, hogy 
nem lesz, akkor ez nem fog átmenni. Tehát anno az EU-tagállamoknak, annak a körnek, 
amely egyébként ilyen aktív bányászati tevékenységet folytat, a hozzáállásán látszott, hogy 
akkor ez nem volt reális. Most nyilván minden ilyen politikai projektet föl lehet építeni. 

Nagyon hasznos volt az Európai Parlamentnek az az aktivitása, anno még Áder 
Jánosnak mint európai parlamenti képviselőnek volt egy kezdeményezése általában arról, 
hogy ezeknek a fejlesztési technológiáknak a káraira egy pénzügyi garanciális alapot hozzunk 
létre. Ez se jutott túl messzire, de legalább az Európai Bizottság egy hatásvizsgálatot készített 
rá. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament lehet az a plénum, ami ezt folyamatosan 
napirenden tartja. Egyszer el kell érni azt a kritikus tömeget, hogy az Európai Bizottság ezzel 
foglalkozzon. Ennek többféle módszere van, amit említettem, hogy hogyan lehet őket rávenni. 
Ha lesz egy nagyon cianidellenes politikai klíma, akkor valószínű, hogy ezt meg lehet tenni. 

Egyébként anno – talán kicsit ez is anekdota – nagyon fontos volt, hogy a verespataki 
beruházás engedélyezése eléggé késett, a megkezdése ahhoz képest, amit mi vártunk, mert ha 
az engedélyt kiadták volna még azelőtt, hogy az európai irányelv hatályba lépett volna, akkor 
sokkal puhább kritériumok mellett kaphattak volna Romániában engedélyt. Tehát akkor már 
egy meglévő üzemnek, nem pedig egy új üzemnek minősült volna. 

Összefoglalva azt tudom mondani, hogy mozgástér az EU-n belül van; szükségképpen 
Ukrajna ebből kiesik. A mozgástér leginkább ennek a bányászati irányelvnek az 
újranyitásával bővíthető. Erre a politikusok ismerik a technikákat. Úgy gondolom, 
Magyarország ismét, ha lesz egy új Európai Bizottság, illetve ennek lesz valami különös 
aktualitása, akkor napirendre tűzheti, a környezetvédelmi tanácson lehet különböző 
kérdéseket föltenni az Európai Bizottságnak, illetve a tagállamok felé. Az Európai Parlament 
számos módszerrel tudja ezt vizsgálni. Ha valamilyen engedélyt megkap, mert ahogy a 
képviselő asszony említette, mindegyik beruházás kicsit más, de azért van egy engedélyezési 
sémájuk, ha valamelyik országban valamelyik beruházás engedélyt kap, akkor azt mind meg 
lehet piszkálgatni európai jogi szempontból, és ha uniós jogi szempontból ebben találunk 
hibákat, akkor az Európai Bizottság is szükségképpen bevonható.  

Tehát úgy gondolom, hogy politikai áttörés ebben csak valószínűleg egy nagy, 
szerencsétlen katasztrófa eredményeképp következhet be, azonban előre lehet tolni egy picit 
mindig az ügyet. Jövő ősszel lesz egy új Európai Bizottság, májusban Európai Parlamentet 
választunk, meg kell nézni, hogy majd abban az új politikai közegben ez hogyan vihető előre. 

Egyébként még a nemzetközi mozgástérnek vannak a bilaterális irányai. Úgy 
gondolom, hogy ott mind a kormány, mind az Országgyűlés aktív, és a zászlajára tűzte ezeket 
az ügyeket, nem csak Verespatakot. Úgy gondolom, hogy ott egy elég józan és hatékony 
összefogás van bizonyos helyi civil szervezetekkel, ezekkel a magyar nagykövetségek elég 
rendszeresen konzultálnak. Úgy gondolom, hogy ez jelenleg is működik. 

Ennyit szerettem volna. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Csak tájékoztatásul szeretném mondani a 
bizottság tagjainak, hogy Bánki Erik képviselő urat, az Európai Parlament képviselőjét is 
meghívtuk a mai ülésünkre, de ő elfoglaltságai miatt nem tudott eljönni.  

Petrov Ferdinánd urat illeti a szó, ha kíván válaszolni. 
 
PETROV FERDINÁND (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen. Köszönöm. Szlovákia, 

Körmöcbánya, illetve Selmecbánya esetén azt a kijelentést tettem, hogy nem érkezett az 
espoo-i egyezmény szerinti értesítés semmilyen aranybánya-beruházással kapcsolatban. Ezt 
azért tudjuk ilyen magabiztosan kijelenteni, mert a környezetvédelmi vegyes bizottság 
utoljára 2013. szeptember 26-án tartott ülést, és ott konkrétan rá is kérdeztünk, hogy várható-e 
ilyen beruházás, és ők kijelentették, hogy nem. Egyébként pedig, amit mondtam, a szlovák 
féllel való jó kapcsolat biztosítja azt, hogy ilyesmiről mindenképpen értesülni fogunk, ha lesz 
a közel- vagy akármilyen jövőben.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem Horváth Zoltán urat, hogy kíván-e esetleg 

reflektálni. 
 
HORVÁTH ZOLTÁN (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Egészen röviden. 

Képviselő asszonyhoz szeretnék csatlakozni. Tökéletesen egyetértek azzal, hogy a bányászati 
projektek esetében nincs két egyforma ügy. Én azt gondolom, hogy önmagában is egy 
bányászati projekt megindítása rendkívül sok érdek harmonizálása esetén történhet meg, így a 
gazdaságosság, társadalmi, környezetvédelmi szempontokat kellene valamilyen módon 
harmonizálni, és ezek közül valószínűleg bármelyiknek a kizárólagossága a projekt bukását 
eredményezheti.  

Amikor én egy kicsit utánanéztem, hogy az elmúlt 10 évben itt a régióban milyen 
ércbányászati fejlesztések valósultak meg, maximum hosszas tárgyalásokra leltem. Vélhetően 
nem véletlen, hogy ezek egyike sem materializálódott beruházásként. Úgyhogy önmagában is 
egy nagyon hosszú folyamatról van szó, és azt gondolom, hogy minden egyes projektet a 
maga konkrétságában, a maga megvalósíthatósági tanulmányán keresztül kellene megnézni. 
Egy korrekt megvalósíthatósági tanulmány mindenféle szempontot feltérképez, úgy a 
gazdaságit, a műszakit, a környezetvédelmit, vízvédelmit, satöbbi, satöbbi, ezek akár 800-
1000 oldalas anyagok is lehetnek. Tehát akkor tudunk erről érdemben beszélni, ha ezt látjuk. 

A cianiddal kapcsolatosan csak azt a kérdést tudom magamnak feltenni, hogy érdemes-
e egy adott technológiát ab ovo elutasítani, avagy pedig azt kell megnézni, hogy mikor, 
milyen körülmények között, mennyiben kockázatos felhasználás mellett valósulhat meg, mert 
ahogy példaként elhangzott, a nukleáris energia felhasználását is sok ország esetleg ab ovo 
elutasítja. Hogy ez a jó döntés vagy nem, ezt nem tudom, csak ezeket gondolom, hogy 
érdemes lenne mérlegelni minden esetben. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy éppen ezért szükséges is mindig a 

környezeti, társadalmi, gazdasági hatásvizsgálat, hatáselemzés, amit szerintem nekünk meg 
kell követelni. 

Megköszönöm államtitkár úrnak, főosztályvezető uraknak és munkatársaiknak, hogy 
ezt a tájékoztatást adták.  

Én arra kérek felhatalmazást egyrészről a bizottságtól, hogy ezt a jegyzőkönyvet, ami 
ma készült, az európai parlamenti képviselőink valamennyijének elküldjük egy kísérőlevéllel, 
mert azt gondolom, hogy ezzel fogjuk tudni azt a közös tudást megteremteni, ami lehetővé 
teszi azt is, hogy ők az európai parlamenti dimenzióban tegyék meg a lépéseiket, nyilvánvaló, 
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felhasználva azt is, hogy esetlegesen a következő esztendőben összeálló új Európai 
Bizottságnál, az újabb biztosnál újabb lépéseket tegyünk azért, hogy ez a kérdés napirenden 
maradjon. 

A másik kérdés, amiben szeretném a bizottság, képviselőtársaim felhatalmazását kérni, 
ez pedig az, hogy a Nemzeti összetartozás bizottsága előtt is felmerült ennek a kérdésnek a 
vizsgálata, hiszen egy Kárpát-medencei ökológiai kérdésről van szó. Tekintettel arra, hogy én 
magam annak a bizottságnak is tagja vagyok, kérem a felhatalmazást, hogy őket szintén 
tájékoztathassam arról, ami egyébként ma itt a bizottságon elhangzott, illetőleg a 
jegyzőkönyvet valamennyi képviselőtársunk figyelmébe ajánljam azért, hogy ebben is legyen 
egy közös tudásunk. 

Köszönöm szépen, amennyiben ezt a felhatalmazást megkaptuk, úgy látom, akkor én 
köszönöm szépen államtitkár úrnak, köszönöm szépen a főosztályvezető uraknak, 
munkatársaiknak. Kívánok önöknek további szép napot. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Ezzel lezárom a 3. napirendi pontunkat. 

Egyebek 

Rátérek az Egyebek napirendi pontunkra. Ebben az első feladatunk a T/13139. számú 
javaslatnál előadó állítása. A holnapi napon kerül sor az egyes agrár- és környezetügyi 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat vitájára. Úgy tudom, hogy Aradszki András 
képviselő úr kapta ezt a nemes feladatot. Azt gondolom, hogy akkor képviselő urat 
egyhangúlag felhatalmazhatjuk arra, és köszönjük, hogy elvállalta, hogy a bizottsági előadói 
feladatokat ellássa. Köszönet. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a következő ülésünkre 
december 2-án, hétfőn, 9 óra 30 perckor kerül sor, nyilván a folyamatban lévő napirendi 
javaslatok tárgyalásával. 

Ezenkívül kérem, hogy holnap 12-ig legyenek olyan kedvesek jelezni, ahogy kértük, 
hogy a moldáv delegáció fogadásán, a tárgyaláson, illetőleg az ebéden ki kíván részt venni, 
vagy végig, vagy pedig a 11-12 közötti tárgyaláson, illetőleg a 12 óra 15 és 14 óra között zajló 
ebéden. Várhatóan a Nádor Magyaros Borétteremben lesz az ebéd, úgyhogy arra is szeretettel 
várom valamennyi képviselőtársamat. 

Ezenkívül tájékoztatom önöket, hogy Jávor Benedek képviselő úr kezdeményezett egy 
napirendi tárgyalást, erről majd hétfőn kívánunk dönteni, ez volt képviselő úrnak is a kérése. 
Az írásban megküldött javaslatot valamennyi képviselőtársunknak kiküldtük. 

Köszönöm önöknek a mai részvételt. Kívánok önöknek további jó munkát a plenáris 
ülésen, illetőleg szép hetet. Viszontlátásra a következő ülésen. Ezzel az ülést lezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 12 perc)  

 
 
 
 

Dr. Szél Bernadett 
a bizottság alelnöke 

 
 

Dr. Szili Katalin  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


