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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 12 perc)

Elnöki megnyitó

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Megnyitom a
Mezőgazdasági bizottság ülését. Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm  a
munkánkat segítő tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik a napirendi pontokhoz érkezett
előadók, és köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik a bizottságunk nyílt ülését.

A napirend tervezetét szokásos módon eljutottuk a bizottság tagjaihoz. Jelezni fogom,
hogy a honlapon található napirendi pontok sorrendiségében változást fogok javasolni.
Eszerint az első a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló törvénytervezet általános
vitája, a második a területfejlesztésről szóló törvénytervezet, a harmadik pedig a megújuló
energiáról szóló törvénytervezetünk, majd így a negyedik lesz az egyebek. Kérdezem, hogy  a
napirendi ponthoz kérdés, észrevétel van-e. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincsen, akkor
szavazunk róla. Ki az, aki elfogadja az így javasolt napirendi pontokat? (Szavazás.) Ez
egyhangúnak tűnik.

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/1248. szám) (Általános vita)

Tehát akkor az első napirendi pontban a fővárosi és megyei kormányhivatalokról,
valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval
összefüggő törvénymódosításokról szóló, T/1248-as számú törvényjavaslat általános vitájáról
fogunk dönteni.

Köszöntöm a kormány részéről, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
képviseletében dr. Csonka Ernő helyettes államtitkár urat. Megadom a szót az előterjesztésre.

Dr. Csonka Ernő szóbeli előterjesztése

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy a
törvényjavaslattal kapcsolatban az észrevételeinket, illetve a rövid expozémat elmondhatom.

A törvényjavaslatnak két nagy szerves része van, két nagy tartalmi egységre bontható.
Az egyikben a főváros és a megyei kormányhivatalok működését és szervezetét, jogállását
statuáló törvényjavaslat található, a javaslat második tartalmi egysége pedig az integrációval,
illetve a kormányhivatalok felállításához kapcsolódó számos törvénynek a módosítását
tartalmazza.

Néhány szóban az első nagy tartalmi egységről szeretnék beszélni. Ez az újdonság
erejével hat. Ezek pedig a 2011. január 1-jén felálló fővárosi és megyei kormányhivatalok
volnának. Néhány mondatban bemutatnám az előterjesztést, illetve a kormányhivatalnak a
szervezetét és a működésére előterjesztett főbb elképzeléseket.

A kormányhivatalok a közigazgatási hivataloknak a bázisán alakulnának ki. Ennek
megfelelően a törvényjavaslat szerint a kormányhivatalok felépítése tulajdonképpen
megismétli a közigazgatási hivataloknak a mostani szervezetét. Tehát egy úgynevezett
törzshivatal kerülne kialakításra, illetve a különböző szakigazgatási szervek. Ugye a jelenlegi
közigazgatási hivataloknál ez a működés már egy bevált modellt követ, tehát ez egy ismert
szervezeti felépítés.

Nagyon fontos az irányítása és a vezetése a kormányhivataloknak a törvényjavaslat
szerint. A megyei kormányhivatalokat a KIM-miniszter irányítja, itt a törvény felhatalmazást
ad arra, hogy egy funkcionális szervezet, egy középirányító hatóság is megkezdje a munkáját.
Erre egy külön kormányrendeleti felhatalmazás van, tehát ebben a tekintetben a szakmai



- 7 -

munka még folyik. A kormányhivatal irányításánál talán a legfontosabb mondanivaló a 2010.
évi XLIII. törvényben rögzített, úgynevezett osztott irányítás.

Ez azt jelenti, hogy a megyei közigazgatási hivatalokat szervezeti és funkcionális
értelemben a KIM-miniszter fogja irányítani, az adott szakigazgatási szerveket pedig az
ágazati miniszter. Tehát ez biztosítja azt az önállóságot, azt a garanciát, hogy a szakmai
munkát a szakigazgatási szervek vagyonával tudják végezni a jövőben. Ez egy rendkívüli
biztosítéka annak, hogy a szakmai munka, illetve a gyors reagálás és az egyéb szakmai érvek
megmaradjanak. Tehát a működésben ne legyen zavar 2011. január 1-jén a szakigazgatási
szervek vonatkozásában.

A szakigazgatási szervek körét kormányhatározat jelölte ki. 15 dekoncentrált területi
szervnek az integrációjáról rendelkezik a kormányhatározat. Az integrációval kapcsolatban a
létszám, költségvetés, feladat, hatáskörökkel kapcsolatos munka jelenleg folyamatban van, ez
majd a költségvetés előterjesztésével egy időben kerül sorra, illetve későbbi határidőket
határozott meg a kormány még a jogalkotásra is. Tehát ezek a munkák folyamatban vannak.

Amit az integrációról még tudni érdemes, hogy a Magyar Államkincstár
együttműködésre kötelezett, illetve ami, itt érintett dekoncentrált szerv, a mezőgazdaság, az
MVH tekintetében mint kifizető ügynökség működik, és itt még tárgyalások vannak az
integráció mikéntjéről. Erről rövidesen szakmai, illetve politikai döntés fog születni.

Az irányítási rendszer után a következő, fő kérdés a kormányhivatalok vezetése. A
közigazgatási hivatalokkal ellentétben itt egy háromszintű vezetésre lesz lehetőség. A vezető
a kormánymegbízott. Ezzel kapcsolatban alkotmánymódosítás is szerepel az Országgyűlés
előtt. Ez annak a lehetőségét nyitja meg, hogy országgyűlési  képviselő is lehessen majd a
kormányhivatalnak az első embere. A következő vezetői szint a főigazgató. A főigazgató a
szakmai vezető, különböző képesítési előírásokat, illetve különböző szabályokat tartalmaz a
törvény a személyére vonatkozóan. A harmadik szintű vezetés pedig az igazgató, aki szakmai
helyettesként működik majd, itt szintén szakmai képesítést ír elő a törvényjavaslat.

A munkáltatói jogkörök gyakorlását mint legfőbb munkajogi kérdést, szintén rendezi a
törvényjavaslat. Itt a kormánymegbízott fölött a kinevezést és a felmentést a miniszterelnök úr
gyakorolja, az egyéb munkáltatói jogköröket pedig a KIM-miniszter. A kormányhivatal
dolgozói fölött fő szabály szerint a kormánymegbízott gyakorolja a munkáltatói jogköröket,
kivéve a szakigazgatási szerveknek a dolgozóit, tekintetükben pedig a szakigazgatási szervnek
a vezetője lesz az a személy, aki a munkáltatói jogokat gyakorolhatja majd.

Ami még fontos kitétel itt, amit szintén rögzít a törvényjavaslat, hogy a szakigazgatási
szerv dolgozói felett a kinevezési jogkör a szakigazgatási szerv vezetőjét illeti majd azzal,
hogy a kormánymegbízott 15 napon belül kifogásolási joggal élhet a kinevezéssel szemben.

Ami szintén garanciális elem lehet a szakigazgatási szervek működésének a
függetlenségére, az pedig az, hogy  a szakigazgatási szerv vezetőjét együttdöntési, egyetértési
joggal a kormánymegbízott, illetve az ágazati miniszter fogja majd kinevezni. Ez szintén egy
nagyon fontos garancia a szakmai önállóság szempontjából.

A szakigazgatási szerv jogállásáról mondanék néhány szót. A korábbi rendszer, amit
említettem, a közigazgatási hivataloknál is működik, most egyelőre három szakigazgatási
szerv. A szakigazgatási szervet ugye szakmailag az ágazati miniszter irányítja, szakmailag
abba az irányba elkötelezett, a szakigazgatási szerv vezetőjénél említettem azokat a
garanciákat, amik az önállóságot megalapíthatják, illetve nagyon fontos kitétel az, hogy a
szakigazgatási szerv önálló hatáskör és feladat címzettje lehet. Tehát, hogyha bármilyen
feladatot, hatáskört kap a szakigazgatási szerv, azt önállóan, szakmailag intézheti, abban az
ügyben önállóan dönthet.

Néhány szót szólnék még a kormányhivatal feladatairól. A kormányhivatal elsődleges
és legfontosabb funkciója az, hogy erős kormányzati szint legyen a területi államigazgatásban
is. Tehát a törvény nevesíti, ki is mondja, hogy a kormánynak az általános hatásköri területi
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szerve lesz majd a megyei kormányhivatal. A kormányhivatal a szakigazgatási szervek
feladat- és hatáskörét ellátja, de itt a címzettek a szervek, illetve a szerveknek a vezetői
lesznek. A kormányhivatal azokat a hatásköröket, első-, másodfokú hatósági hatásköröket,
amiket eddig gyakorolt a közigazgatási hivatal, azokat megőrzi, illetve ami még rendkívüli
jelentőséggel bír, ez az úgynevezett koordinációs és különböző ellenőrzési jogkörök.

A koordinációs jogkörök közül kiemelném a különböző államigazgatási
kollégiumokat, amik most megyei szinten szintén működnek. Megpróbálják a kormány
területi működését összefogni. Ezek szintén megvannak, majd tehát egy ilyen általános
területi rendező hatóságként is működik a megyei kormányhivatal.

A törvényjavaslat különböző felhatalmazó rendelkezéseket tartalmaz elsősorban a
gazdálkodási szabályzatra, illetve arra, hogy kijelölje majd a kormány a különböző
szakigazgatási szervezeteknek a körét is, ez a törvényjavaslat végén található.

Én röviden ennyiben szerettem volna összefoglalni a kormányhivatalok jogállásáról
szóló törvényjavaslatot. Köszönöm szépen.

Vita

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjainak lesz most lehetőségük hozzászólni.
Szabó Rebeka!

SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszönjük szépen a
beszámolót. Azt hiszem, hogy sikerült jobban megvilágítani néhány pontot, és azt gondolom,
hogy mi értjük is, hogy alapvetően ezt a javaslatot az ésszerűségre törekvés vezérelte, az,
hogy hatékonyabbak és gyorsabbak legyenek a folyamatok, hogy ez egy ilyen fő vezérlő elv
volt, de meglehetősen megütötte a fülemet, ha jól értettem, amit mondott, hogy a létszám,
költségvetés, hatáskörök, felbecslések kiszámolása, még folyamatban van. És nekem ez egy
kicsit ilyen fordított gondolkodásnak tűnik.

Én azt gondolom, hogy egy ilyen mértékű átalakítást a közigazgatásban egy
megvalósíthatósági és hatástanulmány kéne, hogy megelőzze. Tehát azt kéne először. Egy
konkrét költségbecslést kéne végezni ehhez.

Azt gondolom, hogy úgy általában a hatékonyság mindig egy hányadosként jeleníthető
meg, ugye ez a gyorsaság/költséghányados. Tehát nagyon tudnunk kéne azt -  hogy az, hogy
nagyon gyorsan akarunk valamin változtatni, és hogy a folyamatokat hatékonyabbá akarjuk
tenni, de -, hogy ez milyen költséggel és milyen mértékű átszervezéssel jár. Ez fontos. És én
kevésnek tartom ezt a három hónapot, ami rendelkezésére áll a szervezetek vezetőinek ahhoz,
hogy levezényeljék ezt az egész integrációt.

Úgyhogy én meglehetősen aggályosnak tartom ezt a törvényjavaslatot, és mondom, az
is nagy problémánk, hogy egyszerűen nem látom azt, hogy ennek a valódi megvalósítása
hogyan fog zajlani, hogyan fog együttműködni a szakmai és intézményi irányítás, az
informatikai integráció foka és számos ilyen dolog, amiről azt gondolom, hogy egy pontos és
részletes hatástanulmányban kellett volna előtte megjeleníteni.

Végül még arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy az MVH is, hogyha belekerül
ebbe a rendszerbe, akkor ott ugye az MVH folyamatai, illetve informatikai rendszere
akkreditált ahhoz, hogy az európai uniós pénzeket megfelelően ki lehessen fizetni, és nagyon
fontos lenne, hogy ezek a folyamatok továbbra is akkreditáltak maradjanak az EU-s
szabványokhoz képest, mert hogyha ez sérül, akkor a támogatások kifizetése is problémás
lehet. Tehát, hogy ez például egy olyan elem, amit fontos lenne tudnunk, látnunk, hogy akkor
ezt garantálják-e vagy erre odafigyelnek-e. Köszönöm.

ELNÖK: Igen. Varga Gézát láttam.
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VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen a beszámolót a
kormányképviselő részéről. Az egyik kérdésemet részben Szabó Rebeka képviselőtársam már
feltette, én abból az aspektusból szólnék hozzá, hogy igen, a kormány egy olcsó kormányzást
ígért, miközben a miniszterek számát csökkentette azzal, hogy egy olcsóbb kormányzásra
törekszik, valóban ennek a költséghatékonyságát meg kellene ismerni ahhoz, hogy ezt teljes
szívvel támogatni lehessen.

Amúgy az, hogy területileg decentralizáljunk, és az emberekhez közelebb visszük a
döntést, egyértelműen pozitív irányba megtett lépés, de én akár a kormány szempontjából
javaslom, hogy ennek a költséghatékonyságát minél előbb vizsgálják meg, mert akár öngólt is
rúghat ezzel a kormány, vagy olyan feladatot vállal magára a decentralizáció nevében, ami
aztán költségvetési extraterhet jelenthet.

A másik kérdésem konkrétan az, hogy az országgyűlési jogállást miért nem vették ki.
Ezeknek a hivataloknak az egyszemélyi csúcsvezetője mindenből ki van zárva, csak az
országgyűlési képviselőségből nem. Ezt mi indokolja? Mi indokolja azt, hogy ez kettős
legyen, tehát hogy ennek a kormányhivatalnak a vezetője egyben országgyűlési képviselő is
legyen? Mi az álláshalmozást minden területen elvetjük. Ha erre kaphatnék választ,
megköszönném. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Igen. Köszönöm szépen. Gőgös Zoltán!

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr, a szót. Azt szokták mondani, hogy
az ördög a részletekben van. Hát részleteket nem nagyon tudunk erről az egészről. Számomra
teljesen meglepő, én azt hittem, az MVH lekerült a napirendről, továbbra is határozottan
tiltakoznánk az ellen, hogy az MVH is ennek a hivatali rendszernek a része legyen. És hogy
mi a baj a részletekkel, amik szerintem nincsenek átgondolva, erre egy-két példát hadd
mondjak.

Ha itt egy egyablakos ügyintézés lesz a hivatalban, akkor odamegy az ügyfél, befizeti
az eljárási illetéket, az, ha jól tudom, 1500 forint, mert éppen most csináltattam személyi
igazolványt, és onnantól kezdve neki ezzel le van tudva a dolog. És arra nagyon kíváncsi
lennék, hogy a földhivatalok több tízmilliárd forintos saját bevétele honnan lesz pótolva.
Mondjuk,  a tulajdoni lapok, meg egyéb ügyek. (Vona Gábor érkezik az ülésterembe.)

Tehát szerintem ez a dolog, lehet, hogy politikailag át van gondolva, és egy nagyon
átpolitizált megyei igazgatás létrehozása a cél, ebben biztos vagyok, egyébként önmagában
azt gondolom, hogy ez még a kormánynak szíve-joga, ugyan én nem értek ezzel egyet, hogy
politikusok 1500 fős hivatalokat irányítsanak amellett, hogy még országgyűlési képviselők is,
de én ezt igazából nem látom például  a földhivatalnál. Nem beszélve arról, hogy húsz éven
keresztül sikerült megvédeni a földhivatalokat az Igazságügyi Minisztérium kinyújtott
karjától, hát úgy látom, hogy ez a kellemes állapot mostantól megszűnt.

Én nagyon-nagyon nagy váltást látok azokhoz a mondásokhoz képest, amit tudnék
idézni például elnök úrnak a parlamenti felszólalásaiból, amit az MGSZH kapcsán mondott.
Például, hogy „nem lehetséges, hogy a minisztérium egyik során adunk költségvetési
felhatalmazást…” nem idézem ezt, majd általános vitában lesz erre módunk. Egy-két
gyűjteményt kiszedtem az „Erős Magyarország” programból, tehát magyarul nem értem ezt a
pálfordulást, ami egy lényegesen kisebb szervezeti összevonást és egy szakmán belüli
összevonást jelentett, ahol világos intézkedési hatásköre maradt mondjuk a miniszternek.
Többek között olyan ügyre, hogy mondjuk, azt mondta, hogyha az MVH-nál éppen szoros
volt a feladat, akkor száz faluban 102 napon belül az MVH-nál dolgozott, és intézte azokat a
hivatali ügyeket, amit egyébként a nagyobb munka megkívánt. Na most el nem tudom
képzelni, hogy egy ilyen rendszerben hogyan lesz ez.
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Nem beszélve arról, hogy mi lesz például azzal - mivel január 1-jével meg kell
hosszabbítani 19 vagy 20 delegált feladattal kapcsolatos szerződést -, ami mondjuk az MVH,
meg az MGSZH között van. Na most ennek ki lesz a felelőse? Hogy lesz ez megoldva? Meg
lehet-e oldani egyáltalán? Mert itt olyan súlyos gyakorlati kérdések nincsenek – én úgy
gondolom – tisztázva, amit persze be lehet rakni majd kormányrendeletekbe, én nem
gondolom, hogy nem, de én nagyon-nagyon meggondolnám ezt, hogy ebben a kettő-három
hónapban ez felállhat-e.

Egyébként semmilyen ésszerűsítés ellen nem vagyunk, sőt, ha fizikailag mondjuk, egy
ilyen hivatali rendszert egy ilyen objektumba be lehet tenni, de nem is tudom, hogy melyik
megyében van olyan hely, ahol 1500 ember egy helyen elfér, mert ennek van értelme
egyébként, mert külön-külön kell járogatni minden helyre, és hát mondjuk, majd megnézem
azt a 18 éves vevőszolgálatos hölgyet, akihez odaballag az izommal tartó és megkérdezi tőle,
hogy szeretne kérni a spermatámogatáshoz egy űrlapot, hogy mondjuk ezt majd mennyiben
fogja tudni. Csak ilyen apró dolgok. Mert ezek a gyakorlatban így fognak következni.

Tehát én rettentő módon ellenezném ezt a típusú átpolitizált megyei igazgatást. Én úgy
gondolom, hogy folytatni kellene azt az irányt, amin a szakmán belüli igazgatási
összevonásokat értem, hogy egy szakmán belül ne kelljen négy-öt helyre, meg tizenöt helyre
menni, de hogy ennek mi lesz a vége, nem tudom, és erre majd azért kérnék is választ, hogy
például, azzal mi lesz, amit elmondtam a földhivatalok okán. Vagyis tisztázva van-e az, hogy
eddig az egy teljesen önálló bevételből működő rendszer volt, másfél évvel ezelőtt kellett
némi állami segítséget adni, hogy ezek az ügyek hogy lesznek a következő időszakban
rendezve, honnan lesz erre költségvetési fedezet. Mondjuk tizenötszörösére lesz emelve az
eljárási illeték? Mert ugye nagyjából akkor fedezi le az egyéb olyan költségeket.
Hozzáteszem, ez a lakosságnak nagyon jó. Tehát ilyen oldalról még lehet is támogatni, csak
valahonnan ezt a kieső bevételi dolgot tisztázni kell, ugyanis itt egy 4000 fős intézménynek a
január 1-jei működését – csak a földhivatalt mondom, az MGSZH majdnem 5000 fős
intézmény – tárgyaljuk.

Hogy ebből mi lesz, nem tudom, kérek mindenkit, akinek erre hatása van, hogy az
MGH-t tényleg felejtsük el ebből a rendszerből. Óriási botrányok fognak keletkezni ebből az
Európai Unió okán, úgyhogy gondolom, ezek után nem lep meg senkit, ha azt mondom, hogy
mi nem támogatjuk ezt az előterjesztést. És én nagyon kérem a kormányzatot, hogy ezt
gondolja át, hogy kell-e most, amikor látszik, hogy ezer probléma van még, meg nagyon sok
megoldandó feladat, hogy egy ilyen típusú, a közigazgatást legalább fél évre, háromnegyed
évre megbénító összeomlásokkal levágni, jó persze, most még van idő bőven a kormányzati
ciklusból, de azért az ügyfeleknek január 2-án vagy 3-án is kell mondani valamit, hogyha
bemennek egy ilyen közös hivatalba. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Néhány gondolattal hozzá szeretnék szólni, addig
Horváth István alelnök urat kérném meg az ülés vezetésére.

(Az ülés vezetését Horváth István (Fidesz) alelnök veszi át.)

ELNÖK: Megadom elnök úrnak a szót.

FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Értem az ellenzéknek a felvetett
aggályait, de egy picit lépjünk visszább, hogy mi volt az a rendszer, amelyből visszalépve
mégis azt gondoljuk, hogy a megyéknek és az esetlegesen felálló megyei és fővárosi
kormányhivataloknak szerepük lenne.

Ugye ez a régiós rendszer volt, amit elég komoly erőszakkal próbált a leköszönt
szocialista-szabad demokrata kormány az elmúlt időszakban megvalósítani. Mindenki, aki
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érintett volt a saját lakhelyén bármilyen ügyintézés kapcsán, az azzal szembesült, hogy
fogalma sincs most már, hogy hol is van az egyes államigazgatási szerveknek a regionális
központja, mert szanaszét szórták, legyen ez munkaügy, egészségügyi pénztár,  és akkor
sorolhatnám azokat a dekoncentrált szervezeteket, amelyek államigazgatási szervként
valamikor megyei prioritással, megyei szinten működtek. Most ebből a logikából nézzük meg,
én úgy mondom, hogy semmi más nem történik, mint a jelenleg regionális rendszerben
működő vagy nem működő rendszerek visszakerülnek a Magyarország történelmi
hagyományaihoz illeszkedő megyei szintű rendszerekhez. (Balogh József érkezik az
ülésterembe.) És igen, itt történik egy változás, hogy nem önálló és egyéni igazgatások,
igazgatóságok és kirendeltségvezetések, hanem a megyében egy kormányhivatal próbálja meg
összefogni az egyes megyékhez tartozó és ott funkcióval ellátott államigazgatási
szervezeteket. Gyakorlatilag ez történik most.

Természetesen azt a kérdést nem is értettem, amit Gőgös Zoltán képviselőtársam
felvetett, hogy milyen kieső forrásokról beszélt. Honnan lesz kieső forrás? Elnézést, azok a
szervezetek mind most, jelenleg is léteznek. Valamilyen forrásból jelenleg funkcionálisan
működnek. Lehet, hogy az egyik részét az egészségügy területén, lehet, hogy a másik részét a
mezőgazdaság területén, a harmadik részét az Igazságügyi Minisztérium területén vagy a
belügyminisztériumi forrás területén találja meg, de ezek, a most regionális államigazgatási
szervek, jelenleg is törvényi szinten, költségvetés által biztosított forrásokból működnek.
Ilyen értelemben forráseltűnés nem is értem, hogy hogy merült fel képviselőtársam
gondolatában, hogy milyen kieső forrást kellene kezelni.

Az más kérdés, hogy amikor ezeknek a kormányhivataloknak az itt említett törvény
alapján a létjogosultságuk létrejön, január 1-jével, akkor hogyan biztosítjuk már előtte az őszi
költségvetési törvényben az új struktúrának megfelelően a működési költséget. De egy
költségeltűnés egyelőre – mondom, nem értem, hogy miért merült fel – nincsen,
átcsoportosítás minden bizonnyal kell hogy legyen.

Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy a törvény címe is nagyon jól elmondja, hogy
fővárosi és megyei kormányhivatalokról van szó, azaz az ezen a területen működő, jelenleg
regionális szintű hatáskörrel ellátott szervezetek fővároshoz vagy megyékhez való
visszaszervezése fog megtörténni, azzal  a különbséggel, amit említettem, hogy igen, egy
kormányhivatali rendben lesz. Itt ezen lehet utána vitatkozni, hogy valóban képes lesz-e
teljesíteni az egyablakos módszert, hogy egyetlen államigazgatási hivatal fedi le az összes
közigazgatási és egyéb funkcióval megáldott háttérszervezeteket, és valóban elképzelhető-e
az a működési rendszer, hogy az ügyfél az egyablakos szisztémának megfelelően egy helyre
kell hogy bemenjen, és az ott lévő hivatal alatt lévő összes államigazgatási szervekkel
gyakorlatilag nem is kerülne kapcsolatba, de a sok engedélyezési eljárást egyetlen  helyen
beadja, és majd az a hivatal szétosztja az egyenként, az egyébként érintett engedélyező

szerveknek.
Ilyennel egyébként sokszor találkozunk, közismert a mezőgazdaság területén mondjuk

egy állattenyésztő telep bővítése, fizikai építése kapcsán, hogy hány, a környezetvédelemtől
kezdve műszaki, biztonsági, és nem tudjuk, hogy hány, körülbelül 8-10-nél szokott megállni
ezeknek a hatósági engedélyeknek a száma, mire végre azokat összeszedi manapság egy
hétköznapi személy. Azt merjük tippelni, hogy ez most ne az ügyfélnek a gondja legyen,
hanem a felálló államigazgatási hivatalnak legyen a gondja, hogy na kérem szépen, nekem
ezek az engedélyek kellenek, legyen szíves azt a nagy házban, a nagy rendszerben eligazgatni,
hogy honnan lesz meg nekem, mint érintett beruházónak a sok-sok engedélyezés.

Nagy kihívás. Az biztos, mert még ilyen nem volt. Pontosabban volt már
Magyarországon, de a klasszikus polgári demokráciák időszakban nem volt ilyen rendszer, és
bizony nem kérdéses, hogy az igazgatóságok és a hierarchia vezetői számának, ilyen értelmű
pozíciószámának a csökkentésével nyilvánvaló, hogy költségvetési megtakarítás érhető el,
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nyilvánvaló, hogy az ügyfelek részéről ekkora egyablakos rendszer még nem volt
Magyarországon. Nagyon nagy kihívás, bízunk benne, hogy tényleg most már nemcsak, hogy
beszélünk arról, hogy ügyfélbarát rendszert, közigazgatási rendszert kellene kialakítani,
hanem azt meg is fogjuk tenni.

Ami szakmai kérdésként fel szokott merülni az MVH kapcsán: én szeretném
megjegyezni, hogy – még egyszer mondom – megyei és fővárosi kormányhivatalokról van
szó, és hát itt vannak jártas szakemberek a volt kormányból, akik pontosan tudják, hogy az
akkreditáció nem a megyei helyekre történt kifizető ügynökségeket jelenti, hanem az MVH
országos központjának a jogosultsága. Tehát éppen ezért nagyon fontos, hogy persze, ilyen
értelemben nyilvánvalóan nem szeretnénk egy olyan helyzetet előidézni, amelyben leállna
mondjuk a kifizetési rendszer, ez esetben a mezőgazdaság és vidékfejlesztés területére. Tehát
szó sincs arról, hogy ekkora bolondságot és butaságot az előterjesztő elkövetne.

Az más kérdés, hogy az MVH, amely megtarthatja az önálló és akkreditív státussal
rendelkező jogosultságát mint országos szerv, hogy az ő általa megyei szinten működő
szervezetek, azokra ez a jogosultság már nem vonatkozik, ez közismert, azok miért ne
integrálódhatnának be az úgynevezett egyablakos ügyintéző rendszerbe. Nem látjuk ennek
akadályát, magyarul nem látjuk, hogy veszélyeztetve lenne a kifizető rendszer működése is.

Olyan elképzelhető, hiszen, ha csak arra gondolok, hogy 2000-2001-ben a zárjegy
bevezetésével kapcsolatosan a borpalackokra felragasztandó zárjegy esetében februárban még
nem volt meg minden zárjegy, tehát nem győzték legyártani, új rendszer lett, egyszerűen a
technikai rendszer nem épült föl mögé, de márciusra minden rendben volt. És mindenki tudta,
hogy hogyan működik. Tehát, nem hiszem, hogy ekkora álszentséget kellene magunkra húzni,
hogy azt merjük most állítani, hogy január 1-jétől, mint a Doxa óra, úgy működik az összes
államigazgatási szerv ide koncentrált megyei kirendeltségeiben minden.

Nagyon jó lenne, ha így lenne, lehet, hogy lesznek akadályok, lehet, hogy lesznek
olyan félreértések, hogy még nem találtuk meg, hogy melyik kilincs a jó kilincs
ügyféloldalról és lehet, hogy maguk a szervezetek sem látják át az egymáshoz való
viszonyukat. Ilyen könnyen előfordulhat. De azt gondolom, hogy az a komoly változás, amit
kihívásként most a kormány felvállalt egy jobb, olcsóbb és hatékonyabb, ügyfélbarátabb
rendszer  érdekében, ennyi kockázatot megér. És ez a legminimálisabb a kockázati szinten.
Más kockázatot nem látunk egyelőre ebben az átalakítási elképzelésben. Támogatni fogjuk az
elképzelést. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Visszaadom az ülés vezetését az elnök úrnak.

(Az elnöklést Font Sándor (Fidesz) elnök veszi vissza.)

ELNÖK: Igen. Köszönöm szépen. Gőgös Zoltán alelnök úrnak adok szót, és utána
Hanó Miklóst láttam jelentkezni.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Nem fogom lefolytatni az elnök úrral az általános vitát,
tehát egyelőre általános vitára alkalmasságról van szó, de mondott itt egy-két dolgot a
regionális dolgokról, erre muszáj reagálnom.

Az agrárigazgatásban semmilyen regionális rendszer nem volt, pontosabban egy volt,
a SAPARD-hivatalok, és az MVH-nak bizonyos megyei kirendeltségei régiónként is
funkcionáltak, de mi végig ellenálltunk, és nem is csináltuk meg. A gyakorlat egyébként a
többi deko-nál is az volt, hogy ugye régiónak hívták, de mindenhol megmaradtak a megyei
funkciók. Tehát önmagában az agrárigazgatásban semmiféle régiós átalakítást mi nem
csináltunk, és nem is értettünk volna vele egyet, mert ahol közvetlen ügyfélkapcsolat van, ott
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nem lehet regionális rendszert csinálni. Akkor is ez volt a véleményünk, és meg is tudtuk
védeni a kormány előtt. Meg kell nézni, hogyan működtek az MGSZH dolgai.

Még egy mondat a földhivatalokra, és erre, szeretném, hogyha államtitkár úr is
reagálna. Nekem az a bajom a finanszírozással, és azért nem látom, hogy ez egyértelmű lenne,
mert egy dologért egyszer lehet pénzt kérni. Tehát valaki elindít egy ügyet egy ilyen egységes
hivatalban, kifizeti az eljárási illetéket, mondom még egyszer, most 1500 forint, attól az
embertől nem lehet a hiteles tulajdoni lapért utána már még 4000 forintot kérni. Tehát én a
földhivatalok finanszírozását ebben a rendszerben, amíg teljesen önfinanszírozók, tehát
nincsen semmiféle állami támogatásuk, nem látom. Tehát nem lehet megcsinálni, hogy utána
még egyszer kérek majd az ügyféltől bizonyos oknál fogva pénzt. Én erre mondtam azt, hogy
én ezt a részét nem látom, mert ha viszont nem így van, akkor meg nem egységes, nem
egyablakos a rendszer. Mert akkor egy ügyért egyszer lehet egy állami szervnek bevételt
generálni, és nem lehet többször még utána, hogy ja, bocsi, ezt elfelejtettem, majd akkor
küldünk még egy számlát. Szerintem az a része nincsen átgondolva a dolognak, de ha át van,
akkor kérdem, hogy ez a gyakorlatban hogy lesz. Úgy látom, hogy ezzel probléma van.

Az MVH-nak az akkreditációjával meg az a baj, az igaz, hogy az MVH van
akkreditálva és a központ, de benne vannak a megyei és a régiós szervezetek is az
akkreditációban, és ha én berakom az MVH megyei szervezeteit egy olyan kormányhivatalba,
egy egységes igazgatás alá, ahol a tanácsadás egy másik szereplő, az Európai Unió rögtön
reklamálni fog, mert nem végezheti ugyanaz a hivatali rendszer a tanácsadást, meg a
kifizetést. Márpedig a megyei szinten ez borzasztó módon keveredni fog, tehát ezt jó lenne,
mielőtt mi ezt elfogadjuk, tisztázni, mert lehet, hogy egyikünknek sincs igaza. És ezt most
nem állítom, megnéztem az uniós szabályokat, tudom, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Ha az
unió erre mást mond, és azt mondja, hogy rendben van, akkor én visszavonulok ebből, de
akkor is problémás lesz szerintem maga a végrehajtás, de akkor ez a veszély nincsen valóban,
hogy akkreditáció hiányában leáll a kifizetés.

De azért én itt szeretnék látni a Vidékfejlesztési Minisztériumtól egy olyan levelet,
amiben az Európai Unió leírta, hogy neki ezzel a törvénnyel semmi baja nincs. Ezt jó lenne
előtte tisztázni. Főleg akkor, még egyszer mondom, ha az MVH belekerül, amivel továbbra
sem értünk egyet.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hanó Miklóst láttam jelentkezni.

HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Gőgös Zoltán képviselőtársamhoz
csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy elég baj, hogy a földhivatalok úgy működnek, hogy
önfenntartók, mert amikor nincsen pénz, akkor elkezdenek büntetni, mert nekik fenn kell
tartaniuk magukat. Ez fordítva van egy kicsit megvalósítva. Ne ettől féltsük már, hanem
ennek inkább teremtsük meg a feltételeit, hogy tudjanak normálisan működni. Egyébként meg
egyetértek  a kormányhivatalok létrehozásával. Köszönöm.

ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincsen,
akkor megadom az előterjesztőnek a lehetőséget, hogy a felmerült kérdésekre válaszoljon.

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Köszönöm szépen a lehetőséget. Szeretnék sorban menni a felvetéseken.

Én elsősorban azt szeretném rögzíteni az előterjesztéssel kapcsolatban, hogy egy
funkcionális integrációról van szó, tehát nem szakmairól.

Ez azt jelenti, hogy a különböző területi dekoncentrált szerveknek a funkcionális
feladatai, tehát a HR, pénzügy, személyi ügy, kommunikáció, peres képviselet, most mondtam
egy párat, ezeknek a helyi szintű integrációja, ésszerűsítése történik. Tehát, ez azt jelenti,
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hogy a különböző dekoncentrált szervek, földhivatal, MVH, MGSZH szakmai önállóságát az
integráció nem érinti, tehát semmiféle szakmai kockázatot nem érzek abban, hogy az
integráció január 1-jével felálljon. Tehát, ahogy említettem még az elején, szakigazgatási
szervként kerülnek integrációra, ami azt jelenti, hogy a szakmai önállóság, függetlenség,
feladat, hatáskör, a szakigazgatási szerv vezetőjének a munkáltatói jogai fennmaradnak. Tehát
ilyen értelemben a szakmai feladatokhoz nem nyúl hozzá a kormányhivatal, a szakmai
költségvetéshez nem nyúl hozzá a kormányhivatal, a szakmai adatbázisokhoz, informatikához
nem nyúl hozzá a kormányhivatal.

A törvényjavaslat, illetve a szakmai előkészítő munkával kapcsolatban
megvalósíthatósági tanulmány, költségvetési kérdések. Ezzel kapcsolatban egyértelműen az a
bizonyos kormányhatározat szeptember 14-én jelent meg a Magyar Közlönyben, ez jelöli ki a
minisztérium irányadó feladatait és hatásköreit, illetve a határidőket. Ebben rendelkezik a
kormányhatározat arról, hogy a szakmai előkészítő munkát milyen formában, milyen
egyeztetés keretében, milyen minisztériumok között kell végrehajtani, illetve rendelkezik a
különböző speciális költségvetési helyzetű dekoncentrált szervekről.

Megjegyzem, hogy szinte mindegyik az, tehát mindegyik deko-nál van valamilyen
speciális jogállás, speciális költségvetési helyzet, különösen az alapoknál, földhivatalnál, aki
saját bevételből gazdálkodik, ezekben a feladatokban természetesen a kormányhatározatnak
megfelelően az NGM, a VM, a KIM, illetve az adott dekoncentrált szerv, középirányító
hatóság, ugye a földhivatalnál nincs, de az adott helyettes államtitkárok szakmai szinten
egyeztetnek, tehát ez a munka folyik, úgy gondolom, hogy a január 1-jei határidő a szakmai
munka ismeretében abszolút tartható.

Amit még szeretnék mondani, jelen előterjesztésnek nem tárgya az egyes
dekoncentrált szervek integrációjának kérdése, tehát MVH, földhivatal ilyen szempontból
nincs érintve az előterjesztés által, de szintén a kormányhatározat rögzíti a feladatokat, tehát
azt, hogy az MVH tekintetében meg kell vizsgálni az integráció lehetőségét, illetve az
integrációt vagy annak elmaradását. Természetesen az összes problematikával tisztában
vagyunk, tehát tudjuk, hogy kifizető ügynökség, EU-előírások érvényesülnek a szervezeti
rendszer belső ellenőrzésre, pénzügyi rendszer felépítésére, és tudjuk azt, hogy milyen
veszélyeket rejtene ez az integráció, tehát ez a kormány határozatában előírt, ez a munka
folyamatban van.

Kérdésként merült fel a kormánymegbízott jogállása, hogy országgyűlési képviselő
lehet-e, illetve legyen-e országgyűlési képviselő a kormánymegbízott. A nemzeti
együttműködés programja kijelölte azt, hogy a kormányzat helyi szinten, területi szinten is
erős szálakkal szeretne kötődni az állampolgárok felé, illetve területileg erős kormányzat
kellene. Ennek az egyik lehetőségét teremti meg ez a törvényjavaslat. Ugye ez analógia az
államtitkárokra vagy miniszterekre. Tehát, hogyha központi szinten, államtitkári, miniszteri
szinten megvan ez a lehetőség, akkor úgy gondoltuk, hogy az erős területi közigazgatás
megteremtése érdekében ez a kormányhivatalok élén is indokolt. Köszönöm szépen.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelentkező.)
Amennyiben nincsen, akkor szavazunk róla. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a T/1248.
számú törvénytervezet általános vitára való alkalmasságát. (Szavazás.) Többség. A bizottság
17 igennel és 4 ellenében támogatja. Javaslom, hogy a bizottság többségi véleményének
előadója a majdani parlamenti ülésen Patay Vilmos képviselőtársunk legyen. Kérdezem,
hogy a kisebbségi véleményt ki szeretné megfogalmazni, van-e javaslatotok róla. Ficsor
Ádám. Tehát akkor kérdezem, hogy ki az, aki ezzel egyetért. És a többségi vélemény
előadóját is előterjesztem ezennel. Együttesen szavazunk. (Szavazás.) Egyhangúan támogatja
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a bizottság. Köszönöm szépen. A napirendi pontot lezárom, köszönöm az előterjesztőnek a
jelenlétet.

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény,
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1245. szám) (Általános vita)

A második napirendi pontunk a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló
törvénytervezet, a T/1245. számon, ahol is dr. Szaló Péter helyettes államtitkár urat
köszönthetjük a Belügyminisztérium részéről. Megadom a szót az előterjesztőnek.

Dr. Szaló Péter szóbeli előterjesztése

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Kisebb mértékben történik módosítás a területfejlesztésről szóló
törvényben. Alapvetően az épített környezet védelméről és alakításáról szóló törvény egyes
szabályai változnak. A törvénymódosítás aktualitását elsősorban az adja, hogy ez év december
31-ig adott az Alkotmánybíróság a 1377-es határozatában arra lehetőséget, hogy az
Országgyűlés módosítsa az építési törvénynek a korlátozásokkal kapcsolatos egyes szabályait.
Abban az esetben, ha a szabályozás, itt a helyi építési szabályozásról van szó, a tulajdonos
vagy éppen a használó számára előnytelenül változik meg, akkor erre vonatkozóan kérheti a
kisajátítást, a terület megvásárlását vagy valamilyen más kártalanítást. Alapvetően a
szabályokat rendben találta az Alkotmánybíróság, ugyanakkor a főváros vonatkozásában nem
volt egyértelmű a kerületek és a főváros viszonya. Erre vonatkozóan rendelkezik a benyújtott
javaslat.

A másik az egységes közműnyilvántartás hiánya, illetve annak továbbfejlesztése, ami
nagyon sok esetben köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető ügy, és lehetőséget ad a
törvényjavaslat arra, hogy éljünk mindazokkal a feltételekkel, adottságokkal, amelyeket a mai
informatika lehetővé tesz.

Minden szolgáltató, elektromos díjszolgáltató, távközlési szolgáltató ma már
létrehozta saját nyilvántartási rendszerét, és tekintettel arra, hogy lehetőség van, anélkül, hogy
létrehoznánk egy nagy adatbázist, nagy központi adatbázist, ha létrehozunk egy szabványos
felületet és kötelezzük a szolgáltatókat adatszolgáltatásra, akkor lehetővé válik, hogy a
földmérési adattérképeken behívjuk ezeket az adatokat és megjelenítse adott esetben egy
önkormányzat vagy egy tervező vagy éppen egy másik szolgáltató, hogy az adott közterületen
milyen közművek vagy közműpótló létesítmények helyezkednek el. Ez a tervezéshez és a
működtetéshez alapvető információkat szolgáltat. Az elmúlt időszak sok ilyen eseménye
jelent meg a sajtóban, amikor nem tudtak a meglévő közművekről, így a kelenföldi
metróalagút kapcsán történt egy közműbaleset, nem tudtak a csatorna hollétéről. Azt hiszem,
hogy ez a nyilvántartás alapvető közérdeket szolgál.

Ugyanakkor a kormány döntött az országleltár létrehozásáról, ami alapvetően az
állami tulajdonban lévő vagyontárgyak egységes nyilvántartását célozza meg, beleértve a
területi nyilvántartást is, a Nemzeti Földalap által nyilvántartott területeknek az azonosítását.
Ennek egy része, hogy egy ortofotó készül az egész országra, s ez lehetőséget biztosít arra,
hogy valamennyi ágazat, amelyik érintett területi ügyekben, használja ezt a nagyszerű, adódó
lehetőséget. Ezért kérünk felhatalmazást az Országgyűléstől, hogy létrehozzunk egy olyan
monitoringrendszert, építésügyi monitoringrendszert, ami nyomon követi a területrendezési
tervek, településrendezési tervek és az építési engedélyek hatályosulását.

Számos olyan alkalom van, amikor az önkormányzatnak vagy a jegyzőnek nincs
lehetősége, mert úgy helyezkedik az adott építmény, hogy az igazgatási területen lévő
építményeket kövesse, erre tulajdonképpen lehetőséget ad ez a rendszer, ezt szeretnénk
kiépíteni, ami persze kisebb szabályok változásával is együtt jár, hogy például az észlelésnek
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az egyéves határidejét meghosszabbítanánk két évre, hiszen addig van lehetősége a
hatóságnak intézkedni, amíg a tudomására jutástól számított, mostantól kezdve, vagy ha
elfogadja az Országgyűlés két éven belül még intézkedéseket foganatosíthat.

Töröltünk néhány kisebb szabályt, ilyen a szabálysértő vagy fennmaradási
engedélyezésre vonatkozó szabályozás. Volt benne egy olyan pont, ami a jelentéktelen
érdeksérelmet tartalmazza, és ez a gyakorlatban sok problémát jelentett, hogy mi is az a
jelentéktelen érdeksérelem. Mindenki, főleg a szomszédok másként értelmezik ezt a kérdést.

És van még egy fontos rendelkezési pillére ennek a benyújtott javaslatnak, ez a
közterület használatával, rendeltetésével foglalkozó együttes.

Ugye a közterület fogalmát eddig is meghatározta az építési törvény, ebben
pontosításokat vezetünk be, és meghatározza ugyanakkor a törvény  a közterületnek a
rendeltetését. Már ma is a hatályos szabálysértési törvény alapján számos önkormányzat
hozott ezzel összhangban rendelkezéseket. Hiszen tudjuk jól, hogy a közterületen roncsautótól
kezdve a mutatványokon keresztül, az árusításon, a szállítás, költözködés kapcsán számos vita
és probléma merült fel, és persze ezek közé tartozik a hajléktalanok közterületen való
megjelenésének problémája is. Úgy gondoljuk, hogy a helyi önkormányzatnak, amely a
közterületeknek az elsődleges gazdája, egyértelmű lehetőséget kell biztosítani arra, hogyha
kívánnak élni ezzel a lehetőséggel, tehát egy opciót kínál a törvényjavaslat, akkor
szabályozhassák a közterület használatának módját. Ideiglenes vagy tartós vagy átmeneti
használatát, és természetesen a kormány egyidejűleg határozott arról, hogy mind a jövő évi
költségvetésben meg kell jeleníteni a hajléktalanok kezelésének problémáját, illetve a tárcánk
is lépéseket tesz, de felkérte a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, hogy olyan stratégiát
dolgozzon ki, ami alapvetően nem a tiltásra, hanem a helyzetük komplex kezelésére kínál
majd alternatívát. És hát számos felhatalmazást kérünk ahhoz, hogy ezt az építési
monitoringrendszert ki tudjuk építeni, tehát a létrehozás módjáról, finanszírozásáról, az e-
közmű kapcsán, majd az adatszolgáltatás rendjéről, tehát, hogy a különböző felhasználók
milyen mértékű hozzáféréssel rendelkezzenek. Ezeket szabályoznánk le.

Úgy gondolom, hogy a társadalmi hatása egyértelmű, főleg, hogy a katasztrófák
megelőzése kapcsán a gazdasági hatása jelentős lehet ennek a törvényjavaslatnak. Ezt mutatja,
hogy ezzel összhangban alakul a társadalmi hatása is, összhangban van a nemzetközi
szabályozással. Mivel műszaki tartalmú eleme nincsen ennek a szabályozásnak, ami
notifikációra kötelezne bennünket az Európai Unióval, a parlament saját hatáskörben
megoldhatja. Úgyhogy kérem a tisztelt bizottság támogatását, az általános vitára való
bocsátását. Köszönöm szépen.

Vita

ELNÖK: Igen. Köszönöm szépen. Megadom a szót, kérdés, észrevétel megtételére a
bizottságnak. Szabó Rebeka!

SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm  a szót, elnök úr. És köszönöm szépen az
előterjesztőnek, hogy megvilágított néhány pontot, ami eddig számomra nem volt egyértelmű,
de ez egyben rendkívül el is szomorít. Rövid leszek.

Nagyon sok részt ebben a törvényjavaslatban jónak gondolunk, az építésügyi
monitoringrendszer, ez az e-közműrendszer, az, hogy az önkormányzatok számára elérhető
lesz az adatbázisból a közművek holléte. Tehát ezek nagyon fontos és nagyon jó dolgok, és
egyszerűen nem is értem, hogy miért kellett ebbe belekeverni, egy ilyen alapvetően jó
törvényjavaslatba a közterületek kérdését és az egész hajléktalankérdést.

Ez nyilván nem a Mezőgazdasági bizottságnak a témája, úgyhogy rövid leszek.
Nagyon határozottan nem tudjuk támogatni emiatt ezt a törvényjavaslatot, és kifejezetten, hát,
nem is tudom, nagyon szomorúnak tartom, hogy azt mondja, hogy „de azért a jövő évi
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költségvetésben már benne lesz majd valami, hogy javítsuk a hajléktalanok helyzetét, és hát
majd lépéseket teszünk, hogy kidolgozzunk egy stratégiát majd”, amikor közben most adunk
az önkormányzatok kezébe egy olyan eszközt, hogy gyakorlatilag megtilthatják a
hajléktalanoknak, különböző dolgokra hivatkozva a közterület-használatot.

Én azt hiszem, hogy mi már elég fórumon elmondtuk, hogy ezt teljesen abszurdnak
tartjuk, ez a hajléktalanság valóban egy komoly probléma, de az okokat kéne felszámolni, és
nem ilyen csővégi és rendkívül demagóg intézkedéseket hozni.

Azt gondolom egyébként, hogy erre van jó megoldási javaslatunk, amit majd a
megfelelő fórumon ki is fejtünk, mármint erre az egész hajléktalankérdésre, ezt most itt a
bizottságban nyilván nem tudom és nem is fogom elmondani, de ezt a 6-os részt nagyon
veszélyesnek tartom. Ez egy gumiszabály, ami az önkormányzatok kezébe szerintem nagyon
rossz és veszélyes eszközöket ad, és szerintem ez csak azt segíti elő, hogy a szőnyeg alá
söpörjünk problémákat. És majd megindul a focizás a pártok között, hogy akkor ki tudja
hatékonyabb rendeletekkel kitiltani a területéről vagy a hajléktalanokat vagy a neki nem
tetsző személyeket, és ez szerintem egy nagyon rossz perspektíva. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga Gézát láttam jelentkezni.

VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm  a szót, és köszönöm az előterjesztést államtitkár
úrnak. Abban az értelemben, hogy itt a korszellemnek megfelelő monitoringrendszer kiépítése
a cél, különösen a vonalas infrastruktúra és egyéb esetekben, ezzel teljesen egyet tudunk
érteni, és ezt támogathatónak tartjuk. Itt ugye a szabálytalan építkezések feltárását nevezi meg
az általános indoklás az egyik célnak, és egy picit – ez nem szerepel ebben a törvényben, de –
a szabálytalan építésnek egy módjára szeretném felhívni államtitkár úr figyelmét. Mivel, ha az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényt, ha módosítjuk, azt ne tegyük
mindennap, itt a nem minősített építőanyagok felhasználása az, amit szeretnék megkérdezni,
hogy esetleg ebben a törvénymódosításban ez nem kezelhető-e, hiszen jelenleg a
vidékfejlesztésnek az egyik legnagyobb gátja, és tudjuk, hogy itt az ebből eredő szabálytalan
építkezéseknek elég jelentős hányada tevődik ki egészen addig, hogy megépítik, építési
engedélyt még kapnak is, de nem olyan anyagból építik fel, ami minősített, akkor nem kapnak
használatba vételi engedélyt, s a többi. Gyűjtőszóval ezt az ökológiai építészet anyagainak is
nevezhetném. Esetleg nincs-e arra mód, hogy ezt ebben a törvényben kezeljük? Illetve, ha mi
erre adunk be módosító javaslatot, akkor azt a kormányzat el tudja-e fogadni? Hangsúlyozom,
kifejezetten vidékfejlesztési célzattal, hiszen ma a bontott anyag, bontott tégla, bármilyen
bontott anyag nem használható fel törvényesen, persze ettől használják, de éppen ezt az
anomáliát lehetne megszüntetni ezzel. Köszönöm, ha választ kapok rá.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Néhány gondolattal hozzá szeretnék szólni, Horváth
Istvánnak adom át az ülés vezetését.

(Az elnöklést Horváth István (Fidesz) veszi át.)

ELNÖK: Tessék!

FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Nagyon érdekes aspektusokból szóltak
hozzá képviselőtársaim. Igazából a szándékunk, hogy a Mezőgazdasági bizottság is tárgyalja,
az nem azokra a területekre szólt, amit itt a képviselőtársaink megemlítettek. Teljes joguk van
hozzá természetesen, tehát ne értsék félre. Hiszen mi inkább a közmű- és nyomvonal jellegű
építmények egységes elektronikus rendszerére gondoltunk, hogy esetlegesen ez érintheti a
mezőgazdaságot is, mondjuk csatornafelszíni, üzemvízcsatornák vagy csapadékelvezető
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csatornák tekintetében, ahol egyéb okok miatt eléggé rendezetlen a dolog. Hát ugye ebben is
próbál a kormány majd rendet tenni, víziközmű-társulásoktól kezdve önkormányzati
csatornák, államigazgatás alatt lévő csatornák, állami szervek által kezelt csatornák
kérdésében, a kárpótlások következtében sok esetben gazdák kezébe is kerültek időnként,
véletlenszerűen vagy tudatosan – ezt most már nehéz kideríteni – csatornaszakaszok, és
esetlegesen ezeknek a nyilvántartásba vétele, majd pedig, ahogy az előterjesztő is mondja,
hogy az érintetteknek közös érdekét szolgáló szabványosítás-ellenőrzés – hogyha szabadna
felhívni az előterjesztő figyelmét,  hogy ez azért - túl nagy gondot ne okozzon a gazdálkodók
részére. Ha szabadna javasolnunk, és inkább ebből az aspektusból szerettük volna, hogyha a
mezőgazdaság is rálát arra, hogy itt elindul egy új, jó szándékú térképezés, e-közműrendszer,
amelynek érhető okai vannak.

Említette az államtitkár úr itt a 4-es metró fúrása esetében átbökött másik felszín alatti
csatorna problémájánál, de azért a gazdálkodóknak is a mezőgazdaságban való felszín feletti
csatornák az izgalmasabbak, és hogy e tekintetben ne legyen esetleg gond, a jó szándékú
megvalósítást nem feltételezve természetesen, csak itt a gyakorló gazdálkodóknál esetleg
másképp fog ez lecsapódni.

Nyilvánvalóan azok a kérdések, amiket itt képviselőtársunk, Szabó Rebeka és Varga
Géza megemlített, nem kikerülhetők, hiszen tényszerűen ehhez a törvénytervezethez
tartoznak.

Én csak annyit szeretnék megemlíteni a közterület újradefiniálása kérdésében, esetleg
ami kihatással van a hajléktalanokra is, hogy kinek-kinek mennyi lehetősége van külföldre
járni, nagyvárosokba, kisvárosokba, megmondom őszintén, időnként tudatosan itt Budapesten
tömegközlekedést veszek igénybe, ami azt is jelenti, hogy néhány aluljáróba és néhány nagy
vasúti pályaudvar környezetébe is eljutok, szóval ilyen mértékű tömeges letelepedését a
hajléktalanoknak egyetlen egy európai nagyvárosban nem láttam. Ennek én nem tudom az
okát, ezt hozzáteszem, hiszen ez nagyon komoly társadalmi, szociológiai és sok minden
kérdés, de azt tudom, mert megkérdeztem, hogy semmi más különb eszközt nem igen
használnak, és nem adnak lehetőséget a hajléktalanok problémájának a kezelésére, mint
amennyit eddig is próbálunk, akár fővárosi intézményekkel, akár állami intézményeken
keresztül adni.

Én azt meg nem értem, persze, mert nem kerültünk abba a helyzetbe, amibe talán ezek
a hajléktalanok, hogy miért nem fogadják el az állam által felkínált gondoskodási lehetőséget.
Komolyan mondom, őszintén nem értem, hogy a hajléktalan-intézményrendszer miért nem
működik, mikor van, tudjuk, hogy van, de azt konkrétan nem szeretik kihasználni rablás,
molesztálás és egyéb okokra való hivatkozással - ahogy olvasom ezeket a jelentéseket. És
miért van az, hogy egy fővárosi intézményrendszer miután kiépült, nincs kihasználva,
ellenben a szegény érintettek valamiért jobban szeretik, mondjuk, egy nagyáruház meleg
kifúvó rácsozata mellett eltölteni hóban az éjszakát, és erre az önkormányzatnak az a válasza,
hogy akkor reggel meleg teával külön szolgáltatásképpen ott ébresztgeti ezeket a
hajléktalanokat, hogy ne fagyjanak meg. Ami teljesen érhető, mert emberéleteket kell
menteni.

Távol áll tőlem ez a szakterület, tiszta paraszti gondolkodással próbálom ezt
megfejteni, és nem értem, hogy hogyan juthattunk idáig a gondoskodás és az ellátási
szolgáltatás felajánlása után, hogy miután azt az érintettek nem veszik igénybe, ezért egy
teljesen más utat még gyorsan kitalálunk mellé, mert emberéletet, azt meg kell menteni. És
annak a szociológiai és gazdasági háttere, hogy ezeknek a személyeknek hogy lesz esetleg
jövedelmük és újra lakhatóságuk, ez biztos, hogy súlyos kérdés, csakhogy ez a kérdés más
országokban is felmerül. És ott én egyébként ilyen tömeges elterjedését a köztereken nem
látom, és ráadásul azt kell látnom, hogy ez tipikus fővárosi probléma lett, vidéki
nagyvárosokban azért ez nem ilyen jellemző. Hogy itt ez miért alakult ki, hogy ez a liberális
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városvezetésnek egy megengedő jellege volt-e, nem tudom, de hogy ez egy nagyon irritáló
dolog, elnézést kérek, hogy ilyet mondok, látvány szempontjából, önmaga, a sajnálat és az a
körülmény, ahogy ott élnek, hát én nem kívánom sok külföldi turistának, hogy ezeken a
centrumokon túl sokszor menjen aluljáró vagy pályaudvar közelében. Egyszerűen nekem,
sima közlekedő embernek ez a véleményem. Azt nem tudom, hogy ennek a törvénynek
milyen lába lóg bele a hajléktalankérdésbe, és hogyan kell ezt rendezni. Biztos, hogy nem a
mi feladatunk, és sokkal súlyosabb elemzések után lehet erre majd esetleg választ adni.

Nyilvánvalóan azokat az aspektusokat, amiket itt államtitkár úr megfogalmazott, a
kormányoldal részéről szeretném támogatni.

ELNÖK: Visszaadom elnök úrnak az elnöklést.

(Az elnöklést ismét Font Sándor (Fidesz) elnök veszi vissza.)

ELNÖK:  Igen. Köszönöm szépen. Szabó Rebekának adok szót.

SZABÓ REBEKA (LMP): Elnézést kérek, de muszáj reagálnom, mert ugye
jegyzőkönyv van, és ez ne maradjon így. Én tényleg nem akartam ilyen mélységben
belemenni, és nyilván nem a Mezőgazdasági bizottság feladata, hogy megvitassa a
magyarországi hajléktalanellátó rendszer problémáit, gondjait, és ennek a részletes
megoldására javaslatot tegyen, de ha már elnök úr kitért ilyen részletekre, én nem néha járok
tömegközlekedéssel, hanem egész életemben azt tettem, illetve biciklin járok, nincs is autóm,
tehát látom, hogy mi zajlik a városban, meg itt lakom már ugye elég sok éve. (Horváth István:
Látszik.) Ez az egész hajléktalankérdéssel kapcsolatban, anélkül, hogy kitérnék a részletes
megoldási javaslatokra, csak megemlíteném, hogy az egy közkeletű tévhit, hogy a
hajléktalanok nem akarnak bemenni a szállóra, meg hogy az ellátórendszer tökéletes, csak
ilyen renitensek, hogy sokkal jobban szeretnek az aluljáróban a hóban-fagyban aludni, ez nem
ilyen egyszerű. Nagyon sok probléma van az ellátórendszerrel, ráadásul az egyik nagyon nagy
gond, hogy felülről betelik azokkal, akik kicsúsznak. Nincsen rendes szociális
bérlakásrendszer, tehát felülről az emberek csúsznak le, borzalmas ez az egész folyamat, és
felülről telik be az ellátórendszer, és azoknak az embereknek, akik most az utcán vannak,
azoknak már tényleg csak a legalja jut, ahol nagyon rossz körülmények vannak.

Nyilvánvalóan nem zárhatjuk ki időnként az egyéni felelősség elvét, de azt kell hogy
mondjam,  hogy egy állam, egy kormány, a politikusok részéről ez egy rendkívül felelőtlen
magatartás, egy ilyen mértékű problémahalmazt – valóban nagymértékű a probléma – nem
lehet úgy kezdeni, hogy először becsukjuk a szemünket, gyorsan eltávolítjuk ezeket a
szerencsétleneket úgy, hogy ne lássuk, és akkor utána elkezdünk stratégiákat kidolgozni a
megoldásra. Én ezt egy nagyon káros és nagyon fordított gondolkodásnak tartom. Először
meg kell teremteni a megoldásokat, amit ön is említett, hogy mennyire sokrétű az egész
probléma, és akkor utána lehet azt mondani, hogy esetleg, akik semmilyen módon nem tudnak
beleilleszkedni a rendszerbe, nekik bizonyos tiltásokat megfogalmazni. De hogy ezzel
kezdeni, ez szerintem elképesztő.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ugyan lehet, hogy ez nem látszik rajtam, de én valamiért
ezeket a jelentéseket és szocioriportokat el szoktam olvasgatni, és maguk a hajléktalanok
nyilatkozzák, hogy miért nem hajlandóak elfogadni a jelenleg felkínált állami gondoskodási
rendszereket. Én nem tudom ezt másképp mondani, bármennyire nem ért ön ezzel egyet, az ő

nyilatkozataik alapján mertem ezt mondani, majd pedig az ott készült, mármint a
hajléktalanintézményekben készült dokumentumriportok alapján, hogy ott mi történik, milyen
zavarok vannak, ami miatt ez a rendszer nem működik. Ezért mertem ezt mondani, ezen
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elemzések alapján, hogy nem hajlandók az érintettek igénybe venni az állami szolgáltatást. És
nem tudom ennek az okát, tudom a tényt. Én ezt változatlanul állítom, hogy ez viszont
sajnálatosan így van.

Azzal nem értek egyet, hogy a politikusok és a politika erről a kérdésről nem vett
tudomást, és becsukja a szemét, ezt azért én visszautasítanám, akár az elmúlt húsz évre
vonatkoztatva is, kormányoktól függetlenül. Az más kérdés, hogy a probléma esetleg nem
került megoldásra, de azért itt szembecsukásról nem volt szó. Szembecsukásról akkor van szó,
véleményem szerint, amikor irritáló jelenségeket látunk, és nem vagyunk hajlandóak
együttműködve az érintettekkel a megoldást megtalálni. Azt én viszont nem tudom elfogadni,
hogy az érintettek nem mutatnak hajlandóságot az együttműködésre. Anélkül ez nem fog
menni, ezt azért tisztázzuk. Jakab Istvánnak adok szót.

JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ebbe a vitába  nem
akartam belekerülni, de óhatatlanul nem tudok hallgatni. És utána mezőgazdasági
szempontból is megpróbálok közelíteni a kérdéshez.

Nekem az a meggyőződésem, hogy az ilyen élethelyzetbe került embereken az
államnak kötelessége segíteni vagy a helyzetükön javítani. De nemcsak kötelessége, hanem
joga olyan rendszereket kialakítani, olyan megoldásokat felkínálni, amihez ezeknek az
embereknek alkalmazkodni kell, mert ha a rend irányába akarunk elmenni, akkor bizony ezt
ott kell elkezdeni, hogy igenis a törvényes feltételeit megteremtem annak, hogy hogyan lehet
szabályozni, és hogyan lehet változtatni azon, ami ma a közterületen zajlik.

Nem kívánom a részletekbe menően a személyes élményemet megosztani, de
belváros, Budapest legfrekventáltabb területén sérült részeit megmutatja a hajléktalan, hogy
több pénzt kapjon. Ha ez valamit árthat, és árt egy országnak, akkor azt gondolom,
mindannyiunknak árt. Ezt az embert felelősségünk, kötelességünk gyógykezelni,
felelősségünk, kötelességünk valahol elhelyezni. Tehát még egyszer, az, aki a költségeket
vállalja, az, aki intézkedéseket foganatosít ilyen ügyekben, annak nemcsak kötelessége van,
hanem joga is. Én ezt a kettőt szeretném egymás mellett futtatni úgy, hogy valóban mindent
megtennék és megteszek magánemberként is azért, hogy ezeknek az embereknek az
élethelyzete változzon. De sajnos ez nagyon összetett, nagyon bonyolult. Elnök úr említette,
itt azért nemcsak az élethelyzet, hanem az élethelyzetből adódó kényszerek, túlélési
kényszerek aztán hogyan motiválják ezeket az embereket, és mi a vége, és akkor már innentől
kezdve, gondolom, hogy nem kell részleteznem, hogy milyen súlyos következményei vannak.
Általában a végén már a rendőrség intézkedik, nem jó senkinek.

Mezőgazdasági vonatkozású ügy. Nem tudom, nyilván kerékpározik
képviselőtársnőm, akkor biztos látja a Budapest környéki erdőket. Látja azt a szörnyű
természeti pusztítást, ami zajlik. Hát szabad-e, lehet-e tűrni azt, hogy hulladékokból
összetákolt viskókkal tegyék tönkre azt a gyönyörű természeti környezetet, ami a főváros
polgárainak az életminőségét hivatott javítani? Én úgy gondolom, hogy nem. Tehát nagyon
nagy távolságokra mentük el. Én arra kérném nagyon nagy tisztelettel kolléganőmet is és
valamennyi képviselőtársamat, hogy igenis próbáljuk meg azt – legalábbis gondolatilag
elfogadni, ha nem is értenek velem egyet -, hogy ez valamennyiünk közös ügye, hogy a
fővárosban ezen a nagyon-nagyon súlyos helyzeten változtatni tudjunk. Nyilván az, aki ilyen
élethelyzetben van, nem megy önállóan, ő már erre beállt sajnos, bár ne így lenne, örülnék
neki, és én inkább abban szeretnék partner lenni, hogy dolgozzunk közösen, hogy változzon,
de ne engedjük, ne engedjük, mert ez a köznek nagyon sokat árt. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Hanó Miklósnak adok szót.
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HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm. Drága Szabó Rebeka, képviselőtársam! Nem
tudom, hogy ön hol lakik, kertes házban vagy másmilyenben, de mondjuk, ha a lépcsőházába
vagy a kapuja elé költözne egy hajléktalan, és ott végezné el a dolgát, akkor mit szólna. A
Keleti pályaudvarban álltam úgy én is, egy kisgyerekes anyuka is ott állt, hogy emberi
vizeletben álltunk, mert odavizelt a hajléktalan. Tehát nem hiszem, hogy ez a megfelelő

dolog, hogy ezt így hagyjuk.
Ha van egy probléma, azt ne konzerváljuk, próbáljuk megoldani. Elég baj, hogy a

társadalom idejutott, hogy ilyen élethelyzetek keletkeztek, de hogy a Jakab képviselő úr
véleményét alátámasszam, Békéscsabán halt meg két hajléktalan úgy, hogy egy külterületi
erdőben beittak, és a fóliasátrat magukra gyújtották, és fél hektár erdő is leégett. Ugyanez van
bent, ahol meg gondozni kellett volna őket, ott egymást szurkálták.

Hát nem biztos, hogy azért, mert valaki hajléktalan, kulturáltnak is kell lennie, meg
egyéb dolgokat kell hogy végezzen. De velem is volt, hogy gyalog mentem Budapest utcáin,
és eső után a kutyaürülékben elég kellemetlen volt végigmennem. Tehát vannak olyan dolgok,
amik nem biztos, hogy a saját érzéseimnek nagyon jók. De én azt mondom, hogy ha adott egy
probléma, a megoldást próbáljuk megkeresni, tehát ne konzerváljuk azt, mert hogy ők nehéz
élethelyzetben vannak, hanem találjuk meg a megoldást, hogy őket hová helyezzük el, vagy
milyen egyéb lehetőséget biztosítsunk, de ne hagyjuk már őket a közterületen, ahol ez
szerintem a társadalom nagyobb tömegeire viszont kellemetlen.

ELNÖK: Igen. Szabó Rebeka!

SZABÓ REBEKA (LMP): Nagyon rövid leszek most már. Nagyon örülök, hogy a
képviselőtársaim mind megoldást próbálnak találni a problémára, és egyetértünk abban, hogy
igen, legyen megoldás, annak is örülök, amit Jakab István mondott, de ismétlem, hogy az, ami
ebben a törvényjavaslatban van, az nem megoldás. Ez itt a probléma. A problémát úgy kell
megoldani, hogy felszámoljuk az okokat, és nem egy ilyen demagóg tüneti kezeléssel. És
köszönöm, hogy erről ennyit beszéltünk, de azt gondolom, hogy én itt most nem fogok
előállni a részletes javaslataimmal a probléma megoldását illetően.

ELNÖK: Igen. Köszönöm szépen. Ódor Ferenc.

DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Ön egy
nagyon jó javaslatot hozott ide hozzánk. Az érdemi részeiben, ami ugye nagyon sokat
jelenthet majd az elkövetkezendő időszakban az önkormányzatoknak és minden
fejlesztéspolitikában dolgozóknak, hogy legyen egy olyan térkép, amit tud használni, amit tud
adni valakinek a kezébe. Ismerve ilyen gondokat, akár kisváros, akár nagyobb település, én
ezt mindenütt problémaként látom, hogy nem tudjuk. Csinálunk egy kórházépítést, jaj, itt van
hirtelen egy gőzvezeték, ott valami más. Ez a helyes és nagyon jó dolog, ezt csak üdvözölni
lehet.

Az, hogy most milyen polémia alakult ki ebből a törvényjavaslatból, azt gondolom,
hogy helye van ebben az előterjesztés azon részének is, ami a közterület felhasználásába
valamilyen szabályozottságot kíván behozni, vagy lehetőséget biztosítani annak az
önkormányzatnak, akit megbíztak, hogy a gondjaikat intézzék. Hát nem a családok lakáson
belüli gondjaiként jelennek meg, hanem, amit mindannyian használunk közösen, ezt igenis
rendezni kell valami módon. Hogy ennek milyen következményei lehetnek, azt meg kell
vizsgálnunk, de ha nem teszünk semmit, biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb az jön, hogy
miért nem teszünk valamit. Ez helyes, hogy előterjesztették. Ha erről vitatkoznánk és a
szociális bizottságból átalakulnánk vissza, a terület használatával kapcsolatosan, azt
gondolom, hogy mindannyian, függetlenül egymás gondolatai különbözőségétől, ez egy
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ésszerű javaslat mint törvényjavaslat, azt gondolom, hogy érdemes támogatni, és érdemes
erről beszélni, és magáról arról, mert most már átmentünk a szociális kérdésekbe, hát azt is
érdemes lefolytatni, mint vitát, de most talán térjünk vissza, hogyha elnök úr, szabad
javasolnom ezt. Erről beszéljünk, a magunk részéről ezt egy jó előterjesztésnek találjuk és
szükségesnek is. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Igen. Jakab István, majd Győrffy Balázs!

JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Egy mondatos reagálást szeretnék csak, tisztelt bizottság!
Ez a törvényjavaslat átgondolt, szakmai, műszaki elképzelések alapján a megoldás irányába
hat. És nem demagógia, csak ezért kértem szót. Én azt, hogy demagóg egy törvényjavaslat,
amelyik irányba hat, azt, kedves képviselőtársnőm, szeretném visszautasítani. Köszönöm.

ELNÖK: Győrffy Balázs!

GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Először is hadd üdvözöljem a javaslattevő célját, és
mint egy 750 lelkes település polgármestere, nagyon szomorú vagyok amiatt, hogy ez nem
egy korábban megszületett törvény, ugyanis mi művelődési házat fogunk bővíteni, átépíteni,
és a szilárd burkolattal ellátott udvart azért kellett több helyen megrongálni, mert nem tudtuk
pontosan, hogy hol vannak a közművek, tehát magánál a tervezésnél már problémák adódtak,
éppen ebből kifolyólag, hogy a meglévő és egyébként módosítani nem szándékozott
infrastruktúrát is emiatt kellett bántanunk, hogyha fogalmazhatok így. Tehát azt hiszem, hogy
ez minden önkormányzat és bármilyen más beruházó, építeni szándékozó érdekeit
határozottan szolgálja, ezért én is kérném, hogy támogassuk ezt a javaslatot. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: További kérdés, észrevétel? Igen, Szabó Rebeka!

SZABÓ REBEKA (LMP): Csak szeretném még egyszer hangsúlyozni, mert talán itt a
vitában elveszett, hogy ami a közművekről és az építésügyi monitoringrendszerről szól ebben
a törvényjavaslatban, azzal mi is egyetértünk, csak mivel sajnos ez így egy csomagban van,
ezért nem tudok róla külön szavazni.

ELNÖK: További kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor
megadom a szót az előterjesztőnek a felmerült kérdések megválaszolására.

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

Engedjék meg, hogy a legérzékenyebb kérdéssel kezdjem. A közterület használata, ha
megnézzük, például Hajdúszoboszló város e tárgykörben alkotott rendeletét, több, mint 30
tevékenységet sorol fel, említettem, a roncsautót vagy adott esetben egy ideiglenes árusításra
vonatkozó engedély  kiadását, sajnálom, hogy ebből a hajléktalanság kérdése emelkedett ki. A
közterület valamennyi ott folyó ügyéért az önkormányzat felelősséget visel, az ott élő
valamennyi állampolgár érdekében. Ez a szabályozás alapja. És természetesen, ha több, mint
30 tevékenységet vizsgálunk, akkor közöttük azt is meg kell említeni, ami valóban
problematikus. A koldulás is ide tartozik és a hajléktalanoknak a tartós ott-tartózkodása.

Nem akarok az ügykezelésről beszélni, mert nem én vagyok az illetékes, de én magam
is részt vettem azokon a megbeszéléseken, amik Vecsey Miklóssal, a Máltai Szeretetszolgálat
alelnökével vagy Soltész Miklós fő felelősségi körével folytak a kormány belül, hogy az erre
vonatkozó elképzeléseket előterjesszem. Most még nyilván ezek nem végleges stádiumban
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vannak, de lesznek. Egy biztos, hogy ma is megtörténik a hajléktalanügyeknek bármilyen
szintű kezelése, csak implicit módon. Mi egy városrehabilitáció? Egy kiszorító hatás
érvényesül? Vagy amikor a főváros olcsó lakást vásárol vidéken? Az is egyfajta kiszorító
hatás, tehát sokkal célszerűbb szembenézni a kérdésekkel, és úgy szabályozni ezeket. De
ugyanakkor, ahogy elnök úr is mondta, versenyképességi probléma, mondjuk, egy
Hajdúszoboszló esetében, hogy mely területein lakhatnak a városnak, és úgy gondoljuk, hogy
ezt szabályozni kell.

Engedjék meg, hogy a többi kérdésre is visszatérjek. Az építésügyi monitoring azért is
fontos, mert a bürokráciamentesítési csomag keretében megnöveltük azon építmények számát,
amelyek a nem engedélyköteles körbe tartoznak. Ez utólagos kontroll nélkül nyilván egy
bedobott gyeplőt jelent. Ugyanakkor Varga Géza képviselő úr említette a nem minősített
építőanyagok felhasználását. Valóban volt egy olyan elképzelés, hogy már most ebben a
javaslatban az unió piacfelügyeletre vonatkozó szabályozásának kihatásait meg fogjuk
jeleníteni. Olyan állásfoglalás született kormányzaton belül, hogy lesz egy egységes,
piacfelügyeletről szóló törvény és annak keretében történik meg az építési termékekkel
kapcsolatos részletes szabályozás, és hát ugye azért mondom, hogy itt viták is vannak, hogy
az építmény maga a termék vagy csak a beépített anyagok. Ezt a vitát le kell hogy folytassuk
még, és azt követően az ön által felvetett kérdésekre is választ fogunk adni.

A másik, ami implicit módon jelent meg a kérdésekben, hogy az ökológiai építészettel
kapcsolatban egy tájékoztatót fogunk közreadni, mert valóban, a minősített építési termékekre
vonatkoznak szabályok, hogy elméletileg csak azt lehet beépíteni. De ma sem kizárt, csak
nagyon nehéz kiolvasni a rendeletekből, hogy mondjuk, hogy lehet egy szalmabálás
építményt felépíteni vagy vályogvetéssel a helyieknek foglalkoztatási lehetőséget biztosítani
és abból építeni. Egy segédlettel fogjuk segíteni ezen  a területen a tisztánlátást.

És még a felszíni csatornavíz-elvezetéssel kapcsolatban. Jelezném elnök úrnak, hogy a
nyári törvényjavaslatban, a 29 pont keretében pont az árvízi helyreállítás kapcsán hozott
rendkívüli intézkedések között megjelenítettünk egy hosszabb távú feladatot is, miszerint
össze kell hangolni az állami védekezés, a külterületi vízelvezetés és a belterületi
önkormányzatokat érintő vízelvezetés feladatait. Megváltoztak a mértékadó vízszintek, újra
kell tervezni gyakorlatilag a rendszert és egy összefüggő rendszert, mint láthatjuk, a
külterületi problémák bejöttek belterületre, tehát egy hosszú távú, komoly feladat előtt állunk,
és természetesen ebben a gazdák terheit megpróbáljuk minimalizálni, mert nem indokolt,
hogy tényleg GPS-szel mérjék be az árkokat, azért ez kicsit komikus volna. Köszönöm szépen
a figyelmet, és kérem a támogatásukat.

ELNÖK: Én köszönöm szépen. További kérdés? Varga Géza részéről felmerült.

VARGA GÉZA (Jobbik): Igen, egy rövid pontosítás, ez a segédlet, meg a
megfogalmazása mikorra várható.

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A hétvégén fogjuk
megküldeni az Építész Kamarának. Csináltunk egy munkacsoportot, hogy több szem többet
lásson, és még egy kis pénzt is kell szerezni majd a kinyomtatáshoz, azt még jóvá kell
hagyatni, de reméljük, hogy a jövő hét elejére ez kikerülhet. Köszönöm.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további kérdés, szavazunk az
előterjesztésről. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a T/1245-ös számú előterjesztést, azt
általános vitára alkalmasnak találja. (Szavazás.) Igen, ez többség, 17 igennel, 1 nemmel és
három tartózkodással a bizottság támogatja az előterjesztést. Az LMP nemmel szavazott. A
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bizottság többségi véleménye előadójának Győrffy Balázst kérjük fel. A kisebbségi
véleményre van-e javaslat? Szabó Rebekát, hogyha az ellenzék elfogadja… Nagy bólintást
látok rá, tehát így együttesen javaslom, a többségi és  a kisebbségi vélemények előadóit
fogadja el a bizottság. Aki elfogadja, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag
elfogadtuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előterjesztőnek a jelenlétet.

A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a
közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről
szóló törvényjavaslat (T/1243. szám) (Általános vita)

Rátérünk a harmadik napirendi pontra. A megújuló energia közlekedési célú
felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású
gázkibocsátásának csökkentéséről szóló törvényjavaslat, amely T/1243. számon került
sorszámozásra. Ennek az általános vitára való alkalmasságáról fogunk dönteni. Köszöntöm
Völner Pál államtitkár urat, a minisztérium részéről. Megadom a szót mint előterjesztőnek.

Dr. Völner Pál szóbeli előterjesztése

DR. VÖLNER PÁL  államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök
Úr! Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslat gyakorlatilag az uniós irányelvek átültetését
szolgálja a hazai adottságokhoz viszonyítva, egyeztetve a Vidékfejlesztési Minisztérium
elképzeléseivel. Gyakorlatilag ezek segítségével tudjuk teljesíteni ezeket a kötelezettségeinket
és az egyéb környezetvédelmi és hasznos hatásokat elérni, amik az ország érdekében is
fontosak. Kérem a javaslat támogatását a bizottság részéről.

Vita

ELNÖK:  Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel a bizottság tagjai részéről van-e?
Szabó Rebeka!

SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Rövid volt az előterjesztés, de
a törvényjavaslat elég beszédes volt. Ugye azt mondja államtitkár úr, hogy az uniós
irányelvek átültetése tulajdonképpen ez a törvényjavaslat, de én úgy tudom, hogy az Európai
Unióban az, hogy a közlekedésben tíz százalék legyen a megújuló energia részaránya, az
egyáltalán nemcsak a bioüzemanyagokra vonatkozik. Viszont ez a törvénytervezet nem
foglalkozik a többi alternatív lehetőséggel, kizárólag a bioüzemanyagokkal, a bioetanollal, és
közben (Gőgös Zoltán: Meg a dízellel is.) … igen, biodízellel is. Ja és egyébként mi szeretnék
majd javasolni és fogjuk is, hogy ezeket ne bioüzemanyagoknak, hanem
agroüzemanyagoknak hívjuk, mert szerintem sokkal beszédesebb lenne, és nem lenne olyan
félrevezető.

Tehát igazából tudjuk azt, hogy ezeknek az agroüzemanyagoknak a fenntarthatósági,
környezeti, társadalmi hatásai nem olyan egyértelműen pozitívak, majd egy részletesebb
vitában részletesen ki tudjuk fejteni, hogy például a mezőgazdasági termőterületek
elégtelensége az a kockázat, hogy az élelmiszertermeléstől vesszük el a területeket, a
munkahelyteremtő lehetőségeit a nagy kukoricaültetvényeknek, és hogy ez mennyire nem
hasznos társadalmi szempontból. Tehát én azt gondolom, hogy igazából azt kéne
megvizsgálnunk, hogy milyen egyéb megújuló energiaforrásokkal tudnánk a mostani fosszilis
energiaforrásokat kiváltani a közlekedés területén. És sokkal nagyobb hangsúlyt kéne
helyezni például a különböző megújuló áramtermelésre, mert a biomasszát sokkal
hatékonyabban tudjuk felhasználni hő- és villamosáram-termelésre, mint agroüzemanyagként.

Ezért én ezt a törvényjavaslat egy nem eléggé alapos törvényjavaslatnak gondolom,
mivel nem vizsgált meg számos olyan kérdést, amit szerintem az agroüzemanyagok kapcsán
fel kéne tennünk, és szükség lenne egy szakmai és társadalmi egyeztetésre is ahhoz, hogy az
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igazán jó megoldást kitaláljuk. Ehhez képest tegnap megint megszavazta az Országgyűlés,
hogy ezt is sürgősséggel kell tárgyalni, mint általában nálunk mostanában mindent, és azt
gondolom, hogy ez meglehetősen a részvétel és a társadalmi egyeztetés rovására szokott
menni, úgyhogy emiatt nem támogatjuk ezt a törvényjavaslatot.

ELNÖK: Igen. Köszönöm. Varga Géza után kormánypárti képviselőnek fogok szót
adni.

VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Az előző két javaslattal szemben
ezt mi sem tudjuk támogatni, hiszen valóban semmilyen számadat nem támasztja alá azt, hogy
a megújuló energiát, tehát a bioüzemanyagok, a biodízel, az etanol és társai energiamérlege
alkalmassá teszi arra, ami ennek a törvénytervezetnek a célja. Megértettem azt, hogy ez egy
jogharmonizációs kényszer, ezt megtenni, de amikor ezt a törvényt megtesszük, akkor kellene
átgondolni azt, hogy a növényolaj közvetlen felhasználását, ami az unióban szintén
használatos és lehetséges, Magyarországra is bevezessük. Ugyanis az az anomália, hogy
nagyon sok gazdálkodó a traktorjába vagy kombájnjában használja ezt a növényolajat
közvetlenül, és ezzel jövedéki törvényt sért egyfelől, másfelől viszont a jövedéki adónak egy
részét vissza tudja igényelni, tehát egyszerűen ezzel szabálysértésre kényszerítjük a
gazdálkodókat. Ugyanakkor az az energiamérleg sokkal pozitívabb, hogyha a gazdák
közvetlenül felhasználhatják ezt üzemanyagnak a traktoraik és a gépeik hajtására.

Összességében, ha megnézzük, hogy mekkora potenciál van ezekben az agro- vagy
bioüzemanyagokban, akkor még a mezőgazdasági üzemanyag-felhasználást sem fedik le,
tehát nagyságrendileg is volna értelme ezzel a kérdéssel foglalkozni, mert ha most nem, akkor
soha. Nagyon sok mindent még el lehetne mondani erről, hogy miért nem tudjuk támogatni
azt, hogy ezeket az agroüzemanyagokat közlekedési célra használják. Egyet még elmondanék,
az pedig az, hogy így a gazdálkodók ismét kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek, hiszen
beszállítóként vesznek részt ebben a vertikumban egy bioüzem vagy etanolüzem felé, tehát ott
az árakat megint nem ők diktálják, igaz, hogy ez a gabonafeleslegek levezetésére alkalmas
lehet, de itt az árakat megint nem ők határozzák meg, viszont, amikor az üzemanyagot kell
megvásárolniuk, akkor meg vásárlókká válnak a saját termékük továbbfeldolgozása révén.

Tehát csupán a gazdálkodók szempontjából ezt a törvényjavaslatot így nem tudjuk
támogatni, viszont, hogyha ezt a gazdálkodók szempontjából át lehetne szűrni, akkor az még
mindig a jogharmonizációnak meg tudna felelni, hiszen tudok számos olyan országot és az
országoknak a törvényjavaslatait hozni, Franciaország, Németország és még néhány más, ahol
ez ugyanúgy a jogharmonizáció része. Tehát a gazdák által közvetlen növényiolaj-
felhasználás.

Ez egyébként az élelmiszerárakat lefelé tudná vinni, amire most nem akarok
részletesen kitérni, szemben azzal, hogyha ezt így vezetjük be, akkor ez az élelmiszerárak
növekedéséhez fog vezetni. Nemcsak az adott országon belül, így Magyarországon, de
világviszonylatban szintén. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ódor Ferenc.

DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Azok
az aggodalmak, hogy  uniós irányelv alapján elfogadjuk ezt a törvényt, és az milyen
mértékben emeli az élelmiszerek árát, erről azt gondolom, hogy ez egy cassandrai jóslat.

Nézzük más irányból: Magyarországon a földterületek felhasználásával kapcsolatosan
szóba (Az elnök elhagyja az üléstermet.) került, hogy más nagyvárosokat, nemcsak a mi
fővárosunkat, ha nézzük, rengeteg olyan terület van, amit ma nem használunk megfelelő

módon, parlagon van. Illetve, ha még parlagon van, az valamiféle kezeltségben van, de hát
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elvadult tájjá változik, abból se erdő nincs, se szántó nincs, csak esetleg olyan gyógynövények
termesztésére, mint a csipke, alkalmas.

Tehát én azt érzékelem ebből az irányból, elfogadva az uniós irányelvet is, hogy mit
szeretnénk. Lehet az élelmiszertermelés mellett más típusú felhasználása is.
Alapvégzettségemnél fogva sajnálatosnak tartom, hogy ezt nem az állatok fogják megenni és
bőrbe csomagoljuk a terményt, tehát ez valahogy mindig így volt hasznosabb, hogyha
valamiféle feldolgozottság van. Most hogy itt ennél a dolognál egy más típusú feldolgozottság
van, uram bocsá, mégis valami lehetőség és nem olyan, hogy nem tudunk termelni, nem
akarunk termelni, nem éri meg termelni. Tehát ez az egyik oldal.

A másik oldalról pedig óhatatlanul a megnövekedett gépkocsihasználat olyan
környezetszennyezést jelentett, jelent a jövőben is, hogyha ez ellen nem teszünk valamit… és
nem mondja ki ez az előterjesztés sem, hogy nem lehet vizsgálni azt, hogy vajon az
elektromos autóknak a működése hogy áll. Vajon mikor tartunk ott, hogy bedugjuk a
konnektorba, amikor parkolunk, és utána megint megyünk valameddig?

Tehát én azt gondolom, hogy alapcéljaiban, illetve a mezőgazdaságnak nyújtott
lehetőségeiben ez egy jó elképzelés. Mondom, fenntartva azt, hogy mennyivel jobb lenne, ha
például az élelmiszernél tudna megjelenni, hogyha az állati termék felé is el tudnánk
mozdulni a termelés során. Tehát én ezért ezt a törvényjavaslatot támogatandónak ítélem.
Lehetőségnek ítélem a mezőgazdasági termelők számára és nem gondolom, legalábbis a mai
ismereteim alapján nem tartom valószínűnek, hogy ennek egy árfelhajtó hatása lenne az
élelmiszerek vonatkozásában, tehát ezért támogatandónak és olyan dolognak tartom, ami azt
mondja, hogy gondolkodjunk egy picivel távlatosabban, ne a mát, hanem megpróbáljuk a
holnapot is valamilyen módon segíteni, befolyásolni, látva azt, hogy mi milyen gyorsan
tudunk egy-egy jó dolgot bevezetni, a rosszról nem szólva, az bejön magától is. Érdemes ezen
most gondolkodni és szabályozottsággal irányítani. Köszönöm szépen.

(Az elnöklést Horváth István (Fidesz) veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gőgös Zoltán következik, utána Hanó Miklós képviselő

úr!

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm. Itt a kétkedő képviselőtársaimnak
mondanám, és azzal kezdeném, hogy a törvényjavaslat rendben van, tehát szerintem ez
mindenképpen egy pozitív törvényjavaslat, amit támogatni kell, nagyon sok számítással lehet
igazolni, hogy nem igaz az, hogy ennek negatív az energiamérlege. Egyre jobbak a
technológiák, szeretném jelezni, tehát ez lehet, hogy igaz volt húsz évvel ezelőtt, amikor még
mi is fémhordóban csináltunk biogázt, meg ilyeneket, de ez ma már nem igaz. Tehát olyan
technológiák vannak, ami egyértelműen pozitív.

Azt is szeretném mondani, hogy a területkihasználás szempontjából a legjobb a
biogáz, ha közlekedési célra használjuk, utána következik az etanol és utána következik a
biodízel. Ez egyébként a termésmennyiségből és a felhasználhatóságából következik, és
egyébként ebben az anyagban biogázról is szó van közlekedési célra, tehát Rebekának jelzem,
hogy alaposabban meg kellene néznie. De nincsen semmi gond, a biogáz is mint közlekedési
hajtóanyag, nagyon sok országban jelen van.

Az, hogy a termelők közvetlenül használhassák, annak nincsen köze az
energiamérleghez. Tehát, hogyha egyszer negatív valaminek a mérlege, az, ha közvetlenül
teszem be a traktorba, akkor is negatív, meg akkor is, hogyha áttételen keresztül.

Gézának mondanám, hogy a jelenlegi repceár mellett a nyersolaj ára lenne 300 forint
mindenféle adó és szállítási költség nélkül, hát megkérdezem, melyik az a termelő, aki inkább
kipréseli magának a repcét, minthogy eladja, mondjuk 110 ezer forint most az ára, és azt az
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olajat beleöntse a traktorba. Hát sokkal jobban jár, főleg, ha még vissza is adjuk a jövedéki
adót, hogyha egyértelműen gázolajjal jár. Tehát ez mostani árszinten messze nem jó. Ez jó
lehetett  a 40 ezer forintos repceárnál, ott azt mondom, hogy lett volna értelme saját traktorba
tankolgatni, amihez azért némi átalakítás kell, mert egy-két meglepetést tudnak ezek a dolgok
okozni, hogyha direkt belerakják. Egy öreg Rába Steigerbe nem számít, de egyébként a
mostani traktoroknál azért oda kell rá figyelni. Az etanolra is. Az etanollal az a baj, hogy
olyan tiszta, hogy minden szennyeződést összeszed, ami a régi motorokban, a régi
üzemanyagrendszerekben van, és hát okoz némi fejtörést. Én is jártam így a motorommal a
nyáron, de egyébként kitűnő anyag. És javaslom mindenkinek, hogy próbálja ki. A Suzuki
tisztán is elmegy vele, de ez nem a reklám helye.

Ódor Ferinek mondanám,  hogy semmi problémát nem okoz a takarmányozásban,
mert ennek olyan mennyiségű mellékterméke van, hogyha Magyarország erre az üzletágra
rááll, akkor a magyar állattenyésztés iszonyatos mennyiségű fehérjével lesz ellátva nagyon
olcsón, mert valamit kell vele kezdeni. Nem beszélve arról, hogy a biogáz révén olyan
talajjavító anyagok jönnek ki a rendszerből, ami különösen hasznos.

Tehát én azért azt szeretném mondani azoknak, akik a villanyautóról beszélnek, hogy
a villanyt is meg kell csinálni valamiből. Na most, ha az atomot nem szeretjük, a bioenergiát
nem szeretjük, akkor a villanyautót sem tudjuk mivel megtankolni a városban. A szénenergiát
nem szeretjük. Tehát semmit nem szeretünk gyakorlatilag, mondjuk a széllel nekem is vannak
gondjaim, nem attól, hogy csúnya, hanem, hogy nincs benne semmi magyar hozzáadott érték,
tehát azon kívül a kavicson kívül, amit a kavicstermelők el tudnak adni az utakhoz, meg
egyébhez, ami oda visz, semmi, egy darab magyar nincs, én azt gondolom, hogy
Magyarországnak, ahol nincsen tengeri kikötő és borzasztó nyomott áron tudunk exportálni,
nem lehet célja, hogy tömegárut exportáljunk el. Márpedig minden évben képződik annyi
feleslegünk, amit, ha helyben dolgozunk fel, egyértelműen Magyarországon marad. Ez az
egyik olyan kitörési pontja lehet az ügynek, nem azt mondom, hogy egyetlen megoldás, de az
egyik olyan, ami a mostani szerkezetben biztos, hogy segít a termékek jobb értékesíthetősége
okán. Nem beszélve arról, hogy ahol egy térségben ilyen üzem létesül, ott néhány tíz-húsz-
száz munkahely is létesül. Ezek a feldolgozó üzemek nyilván nem a Hősök terén lesznek
felállítva, ha Európa tartja magát ehhez, akkor olyan iszonyatos kapacitásigény lesz, amiben
Magyarországnak mint termelőnek lesz óriási szerepe. Felhasználó oldalról már most van
annyi ilyen termékünk, ami egyébként a tíz százalékhoz elég lenne, de ez Európán belül azért
óriási piacokat nyithat, tehát én mindenképpen ennek a törvénynek az elfogadását és a hozzá
tartozó végrehajtási rendeleteknek, meg egyebeknek a precíz és alapos kigondolását javaslom.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hanó Miklós képviselő úré a szó.

HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Békéscsabán folyik egy
szennyvízberuházás és annak van egy szennyvíztisztító része is, ami most pályáztatás alatt
van, emiatt elég sok olyan biogázüzemet vagy egyéb, ehhez hasonló dolgot néztünk meg, ahol
- külföldön vagy EU-s tagállamban – ennek az előállítását jól le lehet követni.

Egyetértek a törvényjavaslattal mindenképpen, a hasznosításával is, de úgy gondolom,
hogy a mezőgazdaságban sajnos a termés is, a jövedelem is ciklikus. Ha van jövedelem. Elég
baj, hogy stratégiai dolgokból, az állattartásból kicsúsztunk vagy nem olyan szinten vagyunk,
ahol lenni kéne. Mert ha nagyobb lenne az állattartás, nem volna ekkora felhalmozás a
gabonafélékből. De ha már van és egyébként meg a gabonának egy részét is fel lehet
használni ezekben a biogázüzemekben, de a szerves trágyát is fel lehet használni, az egyéb
hulladékokat is fel lehet használni, ha ez jól össze van koordinálva, akkor ez elég jól
hasznosul, hiszen kint láttunk olyanokat, hogy kimondottan kukoricát kevert a hígtrágyához
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és evvel állított elő biogázt. Igaz, hogy a biogázt gázmotorra vitte és a hulladékhőt használta
föl kertészetre vagy éppenséggel egy jégkorcsolya-pályára vagy egyéb dolgokra vagy
távfűtésre, de így is, hogyha gázként hasznosítjuk a közlekedésben, mindenféleképpen valami
megoldást jelent. Annál mindenféleképpen jobb, mezőgazdasági szempontból mondom,
amikor 2500 forint volt a búza vagy 2800 a kukorica és 3500 volt az önköltsége. Tehát ehhez
képest mindenféleképpen jobb, és hogyha ezzel a többletet ki tudjuk vonni és a
nemzetgazdaság végül is hasznosítja, akkor miért ne tegyük? Ráadásul úgy, ahogy a Gőgös úr
is mondta, hogy az európai tendencia egyébként meg ez.

Hogy mennyire hatékony az energiahasznosulás, lehet, hogy az volna a legjobb,
hogyha a lóenergiára térnénk vissza, mert egy kiló abrakból lehet, hogy tovább elhúzná a
kocsit, csak visszalassulnák, meg nagyon elmennék bioirányba. De komolyra fordítva a szót,
fontosnak tartanám a törvény mellett, hogy valahol az állattartást is hozzuk helyzetbe, ami
nem gátolja ennek a létét, mert a trágyahasznosítás ugyanúgy részese a dolgoknak, és azt
mondom, hogy mindenféleképpen támogassuk ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga Géza képviselő úr!

VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen. Úgy látom, itt erős kisebbségi véleményt
kell megfogalmaznom. Ódor képviselőtársamnak megjegyzem, nem értem ezt, hogy
cassandrai jóslat lenne az élelmiszerárak emelkedése. Ez annyira nem cassandrai jóslat, hogy
az ENSZ adatait fogom tudni produkálni, hogy ez ténykérdés, tehát egyáltalán nem jóslatról
van szó. Ami az állattartást illeti, az én javaslatom, hogy tisztázzuk, én a biogázzal teljesen
egyetértek, kizárólag a folyékony agroüzemanyagokra vonatkozóan mondtam, amit mondtam.

Itt már elhangzott, hogy nem kell félnünk attól, hogy a takarmánnyal valami probléma
lenne vagy a mezőgazdaságtól venne el területet, mert valóban a takarmány vonatkozásában,
igen. De ez összefügg az energiamérleggel. Azért ezt minél közelebb állítjuk elő a
takarmányozáshoz vagy a felhasználáshoz, az energiamérlege is annál jobb.

Gőgös Zoltánnak mondom, hogy az, hogy helyben használom fel bioüzemanyaggá
vagy mássá való feldolgozás nélkül, és nem kell szállítanom, az az energiamérlegben
mindenképpen pozitívumként szerepel.

Az árfelhajtást még nem értette valamelyik képviselőtársam, hogy miért van ennek
árfelhajtó szerepe. Hát egyszerűen azért, mert hogyha élelmiszertermelésre alkalmas területen
üzemanyagot állítunk elő, akkor az élelmiszerek árát ezzel összekötöttük a kőolaj világpiaci
árával. Hiszen akkor úgy fog növekedni a bioüzemanyagok ára, ahogy a kőolaj ára fog
emelkedni, és azért ahhoz sem kell már cassandrai jóslat, hogy a kőolajszármazékok ára
sokkal drasztikusabban fog emelkedni a jövőben, mint másoké. Tehát azért az árfelhajtás
szerepe a kőolajjal való összekötöttsége okán van. Viszont hogyha ezt lokalizáljuk a
gazdaságra, akkor a gazdaságban három kiló repcéből vagy napraforgóból tudunk egy kiló
növényolajat sajtolni és két kiló pogácsát, ami nagyon jó fehérjeforrás. Tehát éppen a saját
gazdaságban, hogyha azt mondjuk, hogy a repce száz forint, akkor háromszáz forint értékű
repcéből tudok száz forint értékű növényolajat előállítani, és marad két kiló pogácsám. (Az
elnök visszatér az ülésterembe.) A két kiló pogácsát, ha megfelelő állatállomány van
hozzáillesztve, és ezen a vonalon el tudnánk menni, és ezt beengedné a kormánypárt az
egyebek mellé, tehát nem azt mondom, hogy ezt csináljuk, hanem ezt is beengedjük mellé,
akkor éppen hogy a saját üzemanyagát előállítaná a gazda és a maradékot, a hulladékot a saját
állataival etetné fel, akkor a saját árképzésével vagy a kibocsátott termékével sokkal
versenyképesebb lenne árban. Erre nagyon szívesen fogom a kisebbségi véleményt
képviselni, és ehhez akár adatokat is fogok tudni hozni.

Egyébként az, hogy a traktorokra ez veszélyt jelentene, hát szériatraktorok vannak.
(Gőgös Zoltán: Nem ezt mondtam.) De hát mondtad, hogy a Rábánál nem okoz semmi
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problémát, de a modern traktorokban igen. A modern traktoroknál szériában ez működik.
Köszönöm szépen.

(Az elnöklést Font Sándor (Fidesz) elnök veszi vissza.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Rebeka!

SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm szépen. Röviden elmondanám, hogy részben
egyetértek Varga Géza képviselőtársammal abban, hogy a biomassza energetikai célú
felhasználása leginkább lokálisan, hő- és villamosenergia-termelésre alkalmas, nem pont ezt
mondta, de a lokalitásban egyetértek mindenképpen, tehát sokkal jobb energiamérleget,
sokkal jobb hatásfokot tudunk elérni. Erre vannak is egyébként jó példák, kisebb közösségek,
falvak fűtését, a villamosenergia-felhasználásuk jelentős részét ki tudják váltani biomasszával,
nincs ott a szállítás költsége, a szállítás üvegházhatású gáz kibocsátása, s a többi. Van is
nekem egy adatom, majd esetleg a kisebbségi véleményhez küldök hivatkozást, hogy a
kukorica energiájának hasznosítása az agroetanol termelése esetében 9,4 százalék, a
villamosenergia-termelés esetében 60 százalék, de mondom, ezt alá tudom hivatkozással
támasztani.

Tehát mi azt mondjuk, hogy a biomasszát kis léptékben, kis mértékben, lokális
energiafelhasználásra lehet alkalmazni, és nem tartjuk jónak a bioüzemanyag ilyen
nagyarányú felhasználását, már csak azért sem, mert – ismételten szeretném hangsúlyozni –
az Európai Unió is elvetette azt, hogy ez a tíz százalék a megújuló közlekedésben kizárólag
bioüzemanyag legyen. Igaz, hogy a törvényjavaslat nem tiltja meg, hogy másban is
gondolkodjunk, de nem is beszél róla. A törvényjavaslat úgy tesz, mintha csak a
bioüzemanyagok adhatnák ki ezt a tíz százalékot, amit ugye megújuló energiával kell
kiváltanunk, holott egyáltalán nem így van. És azt gondolom, hogy ez a kérdés egy stratégiai
gondolkodást igényelne, meg kéne vizsgálni például a közlekedési módok közötti váltást.
Tudjuk azt, hogy például a vasút mennyivel kevesebb üvegházhatású gázt bocsát ki adott,
ugyanakkora távolság megtétele esetén, mint az autózás, a közúti közlekedés. Tehát azt
gondolom, hogy egy csomó más olyan pont van ebben a kérdésben, amit meg kéne
vizsgálnunk, és nemcsak azt mondani, hogy jó, akkor ez a tíz százalék legyen bioüzemanyag,
mert ez tűnik a legegyszerűbbnek. Úgyhogy emiatt nem támogatjuk ezt a törvényjavaslatot.

ELNÖK: Győrffy Balázs, majd Jakab István.

GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Igyekszem rövid lenni. Én azt gondolnám, hogy az
élelmiszer elöl nem fogja elvenni a területet, mivel Magyarország potenciálja olyan jelentős,
hogy tudomásul kell venni, hogy akkora élelmiszeripari igényen túli termelést produkálunk
minden évben, hogy ezzel valamit kezdeni kell, és nem szabad elfeledkezni arról, hogy a
kukoricaintervenció mint olyan, megszűnt. Tehát a kukorica felhasználásával valamit kezdeni
kell. Én azt hiszem, ez nem rossz irány, és annyiban csatlakoznék Gőgös képviselőtársamhoz,
hogy itt valóban várható egy technikai megújhodás és további fejlődés, ami ennek a
hatékonyságát növelni fogja. Mert valóban annak lehetünk a tanúi, hogy folyamatosan javul
ez, és bízunk benne, hogy nem reked meg ezen a szinten és továbbszalad. És igen, a
melléktermékek felhasználása is teljesen környezetbarát, és az egyébként a rossz helyzetben
lévő állattenyésztésre is pozitív hatást gyakorolhat.

És még egy, nem feltétlenül idekapcsolódó, de elmondanám, hogyha esetleg
kormányközi egyeztetés van, én mint bioetanolt használó autós, szeretném mondani, hogy
jelen pillanatban nem tudom műszakiztatni az autómat, ugyanis, amikor a szondát beteszik a
kipufogóba, olyan alacsony a károsanyag-kibocsátás, hogy azt írja ki a gép, hogy kérjük
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helyezze be a szondát, ami egyébként bent van. Tehát nem tudom így levizsgáztatni az
autómat, csak, ha benzint tankolva viszem oda. Köszönöm, ez egy kis kitérő volt.

ELNÖK: Újra Szabó Rebekának kell szót adnom, miután jelentkezett.

SZABÓ REBEKA (LMP): Bocsánat, csak annyit szeretnék gyorsan mondani Győrffy
Balázsra reagálva, hogy azért arra, hogy élelmiszeripari túltermelés van, és akkor mit
csinálunk a kukoricával, az LMP-nek vannak javaslatai. Hogyha nem ilyen, nem a nagyipari
mezőgazdasági termelés dominálna, ugye hatalmas földeken, hanem kisebb léptékű, tájba illő
mezőgazdasági termelés lenne – és nem is kéne ennyi kukoricát termeszteni -, akkor azért más
lenne  a helyzet, és azt gondolom egyébként, hogyha a kormánynak is hasonló az álláspontja,
akkor ez részben megoldást jelentene a rossz minőségű élelmiszer-túltermelésre, amivel nem
tudunk mit csinálni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Jakab István!

JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Megfogalmazódott
bennem ismét,  hogy valóban igazi lovas nemzet vagyunk, mindig képesek vagyunk átesni a
ló túlsó oldalára. (Derültség.) Ez most tökéletesen sikerült. Egy olyan kérdést járunk körül,
ahol van megoldás, előttünk van egy törvénytervezet. Én még azt is el tudom képzelni, hogy
államtitkár úr, ha valami fantasztikus javaslatunk van még, azt sem fogja kizárni. Biztos
vagyok benne, hogy a kormány megfontolja.

Tisztelt Képviselőtársaim! Nagyrészt már elhangzottak dolgok, amiket szerettem
volna mondani, de az összefüggésekre hadd világítsak rá. Az, hogy most vagy egyik vagy
másik, azt én egyszerűen nem is tudom még értékelni sem.

Térségenként megvannak a felhasználási területeken a sajátos adottságok. Hát ehhez
igazodni, azt gondolom, nekünk ez a legfontosabb. Kénytelen vagyok tájékoztatni
kolléganőmet, akit nagyon tisztelek a harcosságáért, hogy a hétvégén egy napot eltöltöttem a
egy ilyen erőműben. És láttam, hogy milyen hatalmas mennyiségű faaprítékot égetnek el. És
tudja, kedves képviselőtársnőm, megfogalmazódott az a kérdés is, mert mindjárt a lényegre
rátapintottam, hogy tessék mondani, a hamuval mit tetszenek csinálni. Mondják, hogy
talajjavításra majd használják, és valahogy furcsán néztem, mert mindjárt mondták, hogy
igen, de még vizsgáljuk, hogy milyen módon, ugyanis ezt talajjavításra, a jelenlegi tudásunk
szerint nem lehet felhasználni. Sőt! Sőt, környezetszennyező anyag.

Senki nem vitatta viszont, hogy ezeknek az erőműveknek nincs létjogosultságuk.
Persze. Csak akkor végig kell gondolni a folyamatot. Itt van a másik kérdés, a biogázügy.

Hát kérem, ha egy-egy térségben egy biogázüzem megépül, és ott a biomasszát fel
tudják használni az, egyébként az Európai Unió által a szerves trágyát mint
környezetszennyező anyagot fogalmazzák meg, tehát ennek a feldolgozását az összes egyéb,
zöld növényi részekkel, ami keletkezik egy térségben, tehát biogáz kerül előállításra, mi több,
utána a keletkezett végtermék meg talajjavításra megy, Gőgös Zoltán képviselőtársunk is
elmondta, talajjavításra kiválóan alkalmas, és utána ez a biogáz felhasználható a különböző

területeken – fűtéstől kezdve a gázmotorokig, elektromos energia termelésére, hőtermelésre -,
tehát komplexen kellene végiggondolni ezt a folyamatot, mint ahogy a törvénytervezet ezt
teszi.

Még egy dolgot ide szeretnék hozni, és szívesen állok rendelkezésre, mert most a
legújabb tanulmányt akkor én is leteszem a kegyed asztalára, ez pedig a biogáz-előállítás
során alkalmazott olyan új eljárás, ahol már nincs keverőberendezés, hanem magával az
előállított gázzal keverik a tartályban előállított anyagot, nincs meghibásodás, nem kell
hónapokra leállni és újraindítani a folyamatot. Jelentem, én elég jól felkészültem ebből a
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dologból, mert ez a mezőgazdaságnak az egyik kitörési pontja. Tehát én azt kérem, hogy ezt
nagyon alaposan, nagyon körültekintően, részletesen gondoljuk végig.

Az, hogy most elegendő az élelmiszer-alapanyag vagy nem, ne vitassuk. Ne vitassuk,
mert szerintem, amíg Magyarországon jelentős az a területnagyság, amit nem hasznosítunk,
addig nincs miről beszélni. Nincs mit beszélni! Hát egyszerűen arról szól a történet, hogy azt,
amit nem tudunk hasznosítani élelmiszer-előállításra, ott meg tudjuk termelni az alapanyagot,
amennyiben viszont kukoricából bioetanolt állítunk elő, akkor annak GMO-mentes
kukoricának kell lenni, hogy a keletkezett mellékterméket fel tudjuk használni, mert az
Egyesült Államokban előállított 30 millió tonna kukorica ipari célú felhasználása során
keletkezett DDGS-t Nyugat-Európába hozzák be és attól versenyképes a nyugat-európai
sertéstenyésztő elsősorban nálunk, akkor az itt keletkezett mellékterméket úgy kell
hasznosítani, hogy mi ezt itt tudjuk felhasználni és azt tudjuk mondani, hogy GMO-mentes.
Tehát ezt nagyon alaposan végig kell gondolni. Ez a tervezet ezzel foglalkozik.

A másodikgenerációs technológiák beépítése. Fantasztikus nagy jelentőségű. Én azért
húznám alá a biogázügyet, mert nem rég egy holland út során megkérdeztük, hogy miért a
leggyengébb termőterületekre telepítették az állattenyésztést. És tudja, mi volt a nagyon
logikus válasz? Mert ők logikusan gondolkoznak. Az volt a logikus válasz, hogy itt kellett a
talajokat javítani és itt tudtuk a legjobban hasznosítani a szerves trágyát. Na most, mi úgy
gondoljuk, hogyha most alaposan végiggondoljuk, és a biogázüzemekben keletkezett
mellékterméket talajjavításra tudjuk használni, a biogázt akár elektromos energia előállítására,
most ad absurdum, mondom az elkövetkező időszakot a kertészetben, amikor a megtermelt
biogázt elektromos áram előállítására használom és éjszakai időben, hogy tudjam
programozottan előállítani a zöldséget, ahhoz az elektromos áramot felhasználom, a hőt meg
felhasználom a fűtésére. Tehát hihetetlen lehetőségeink vannak. Ezeket gondoljuk végig
ebben az összefüggésben, és ne azt mondjuk, hogy a törvény nem jó, hanem azt mondjuk,
hogy a legjobb adottságainkat próbáljuk kihasználni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Varga Gézának adok szót.

VARGA GÉZA (Jobbik): Sok minden elhangzott itt, nagyon konstruktív ez a vita,
nagyon élvezem. Azt hiszem, a törvénynek az a baja, és mi azért nem tudjuk támogatni, mert
összekever dolgokat. Tehát a biogázról hasonló jókat tudok mondani én is, de a folyékony
üzemanyaggal vannak a problémák. És ha ez a kettő nem egyben lenne, akkor mi is
támogatnánk. Most beruházunk, a szövetkezet, aminek az elnöke voltam, mielőtt képviselő
lettem, az állati trágyát és a mezőgazdasági hulladékot az olyan területeinkről, ahol nem
tudjuk megművelni, összegyűjtve biogázzá alakította. Egy norvég konténer kerül oda, ez
folyamatban van, a szerződések megvannak, amibe bemegy a biogáz. A biogáz először egy
kogenerációs motort hajt, ahol áramot és hőt termel a mezőgazdasági telep számára, utána a
felesleges gázt képes tisztítani ez a konténer, tehát propánbután vagy metán tisztaságú gázt
biztosít, ezt cseppfolyósítani képes, és utána  a traktorba egy az egybe lehet beletenni. Tehát
az én ismereteim szerint ez az egyik legkorszerűbb módszer. A biogázzal teljesen rendben van
minden. Itt megint a lépték,  hogy most a telepre - egy gazdának a gazdasága lehet nagyobb
vagy kisebb - telepítjük-e vagy valahol központilag gyűjtögetjük össze. Itt megint a lokalitás
az, amit mi támogatnánk, merthogy arra vannak adataink, hogy az összességében
versenyképesebb.

A parlagterületekről nincs vita. Egy picit elbeszélünk egymás mellett, mert ahol
energiafüvet vagy kaszálékot vagy bármi mást, csalitost, cserjést lehet biogáz céljára
felhasználni, az természetes, hogy legyen arra felhasználva. Ez nem fog konkurálni az
élelmiszerárakkal, hiszen ott nem lehetne élelmiszert előállítani. Az élelmiszerárakkal a
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kukorica és a gabonafeleslegek területén van konkurencia. Köszönöm szépen. Sokat lehetne
még erről beszélni.

ELNÖK: Szabó Rebekának adok szót.

SZABÓ REBEKA (LMP): Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, már csak igen
röviden szeretnék hozzászólni. Szeretném megköszönni Jakab Istvánnak a rengeteg hasznos
információt, amit elmondott, de nem értem, hogy miért kifejezetten nekem címezte
némelyiket, ugyanis, higgyék el, hogy alaposan átgondolva és stratégiai gondolkodással
fogalmaztuk meg az aggályainkat, és nemcsak egyes részproblémákat próbáltunk kiragadni,
tehát az alaposság mindenképpen jellemző az ez irányú munkánkra.

És még annyit szeretnék megjegyezni, igen, a biogáz-felhasználást nem kritizáltam
különösebben, úgyhogy nem látok itt komoly konfliktust kettőnk között. És még csak egy
apró megjegyzés: a hollandokra mezőgazdasági szempontból nem szívesen hivatkoznék
pozitív példaként. Lehet, hogy a szerves trágyát nagyon praktikusan tudják felhasználni, de a
holland mezőgazdaság gyakorlatilag odáig jutott, hogyha epret akarnak termeszteni, akkor
méheket külön oda kell vinni mellé, mert már nincsenek méhek. Nagyon komoly problémák
vannak a természettel és az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal Hollandiában, és lehet, hogy
ezeket – hogy mondjam? – kiküszöbölve próbálnak rendkívül praktikus technológiákhoz
nyúlni. De én nem hiszem, hogy ez kell legyen a példa számunkra, és nem efelé kéne
mennünk. Köszönöm.

ELNÖK: Jakab István!

JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Most a legutóbbi, konkrét felvetéseihez annyit hadd
mondjak, kedves képviselőtársnőm, hogy ez egy abszolút követendő és pozitív példa, hogy a
helyi lehetőségeket akarom a legjobban kihasználni. Erről szólt. A másik pedig, nem
ragadtam le a biogáznál, hanem azt próbáltam érzékeltetni, hogy egyes térségekben, ami a
legjobb megoldást adja, azt célszerű kihasználni. A bioetanol-előállítás jelentős mértékben,
azon túl, hogy az állattenyésztést fejleszteni kell, segíti a nagy területeken előállított gabona
stabil piaci helyzetét vagy piaci helyzetének a stabilizálását, mindegy, hogy hogyan
fogalmazok, ez viszont egy jelentős szempont, ha ezt úgy tudjuk hasznosítani, hogy mindenki
számára előnyös. Előnyös, mert a környezet szempontjából, kollégám elmondta, előnyös,
mert gyakorlatilag van egyfajta árstabilizáló hatása, előnyös, mert ugyanúgy a mellékterméket
az állattenyésztésben tudom hasznosítani. Tehát szerintem ezeket meg kell fontolni, és
pontosan ezért szükséges egy ilyen törvény megalkotása, mert mi sem ragadhatunk le.

Most van egy jelentős lemaradás a kivitelezésben. Pontosan most kell már a
legkorszerűbb technológiák alkalmazásával a fejlesztéseket végrehajtani. Ezt most előnyünkre
kell fordítsuk. Nekem ez a meggyőződésem, és erre képesek is leszünk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Igen, Pócs János.

PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak az aggályokra szeretnék röviden
annyit elmondani, hogy a Jászságban több száz hektáron termeltek valamikor hagymát, most
Szlovákiából hozzák be, mert tíz százalékkal versenyképesebben tudják Szlovákiában
megtermelni, mint Magyarországon. Ez csak egy példa volt.

A jószágtartástól a zöldség-gyümölcs-előállításig mindenben, a késztermék árában
benne van az üzemanyag ára. Ha valamit versenyképesebben tudunk megtermelni, akkor azt
versenyképesebben tudjuk eladni. Hogyha újra el tudjuk érni, hogy a jószágtartásban
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versenyképesebbek vagyunk, mint a külföldiek, a hagymában, meg az összes többiben, akkor
a gazdaságfellendítésben és  a munkahelyteremtésben meg óriási szerepe van.

Ha, politikai hovatartozástól függetlenül komolyan gondoljuk, hogy a gazdaságot fel
akarjuk lendíteni, ha munkahelyeket akarunk teremteni, ez nagymértékben hozzájárul ahhoz,
hogy versenyképes árban, versenyképes terméket tudjunk előállítani, és úgy gondolom, hogy
ez az egyik legfontosabb érv mellette. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. További kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Amennyiben
nincs, megadom a szót államtitkár úrnak, hogy válaszolhasson a kérdésekre.

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm, elnök
úr. És hát köszönöm képviselőtársaimnak is, hogy legalább 80 százalékban megválaszolták a
felmerült kérdéseket, ami a törvénytervezet kapcsán előkerült.

A törvény-előkészítéssel kapcsolatban annyit, hogy márciustól dolgoztak a
munkacsoportok, tehát a jogszabály-alkotás különböző fázisai betartásra kerültek. Nyilván a
parlament később alakult meg, később alakultak meg a bizottságok, lehet, hogy nem tudták
kellően mindannyian figyelemmel kísérni ezt a folyamatot. A mezőgazdasági területek
hasznosítására nem térnék ki, itt sokkal jobban értik a jelenlévők, sok éve itt vannak ebben a
bizottságban, ezen a területen dolgoztak és el is hangzottak ezzel kapcsolatos elemzések.

A másik, hogy miért van erre szükség. Ha csak önmagában azt vesszük, hogy a 35
százalékos célú megtakarítást elérhetjük ezen a módon, akkor önmagában már foglalkoznunk
kellene ezzel a kérdéssel.

Varga Géza képviselő úrhoz még annyit, hogy a traktorok üzemanyag-felhasználása.
Tehát, ha a törvényjavaslat címét elolvassuk, az erről szól, hogy közlekedési célú. Tehát a
termelést én leválasztanám erről a kérdésről, és ha az üvegházhatású gáz kibocsátásáról van
szó és a megújuló energiáról, akkor igazából a törvény erre koncentrál és erre szűkíti a
feladatait. Hogy jövedéki adóval és egyéb úton hogyan tudunk még különböző célokat elérni,
milyen más megtakarítási módokat, megújuló energiákat tudunk mozgósítani, részben azért
benne van a törvényben, hiszen az elektromos autóknál is két és félszeres szorzót tartalmaz a
számításnál, de ott is szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy nagyon szép az elektromos
autók jövője, de ha azt vesszük, hogy négyszeres a bekerülési költsége jelenleg, mint egy
normál üzemeltetésű autónak, ugyanakkor ezeknek a kívánalmaknak meg meg kell felelnünk,
akkor láthatjuk, hogy ebbe az irányba tudunk elindulni. És hogy hová fejlődünk, az már egy
következő lépcsőfok lesz.

Az árképzési kérdések, versenyképességi kérdések szintén nem kezelhetők e törvény
keretein belül, itt az államnak olyan adórendszert kell kialakítani, a jövedéki adóval úgy kell
dolgoznia, a bizottságnak olyan ajánlásokat kell majd adott esetben letennie különböző
költségvetési törvények megalkotásakor, hogy ezeket a szempontokat is figyelembe lehessen
venni.

Még ilyen vasúti és egyéb témák is belekerültek, de ezekkel azért nem akarnék külön
foglalkozni, mert ezekben az ágazatokban megmondtuk ugyanúgy, hogy a vasúti közlekedés
prioritását biztosítjuk, de ennek a törvénynek a keretein belül, megint csak azt mondom, hogy
nem lehet kezelni. Tehát a vasút villamosítása nyilván fontos dolog, a villamos rendszerbe
hogyan táplálunk energiát, vagy a biogázzal kapcsolatban már dolgoznak azon a
szakemberek, hogy adott esetben ne kelljen beruházásokat eszközölni, hogy hogyan lehet
ezeket gázmotorokban, egyéb módon hasznosítani vagy adott esetben betáplálni a rendszerbe
az így keletkező gázt és a földgázimportot kiváltani. Tehát nagyon szerteágazó kérdéskör
merült itt föl ezen a meghallgatáson.

A műszaki vizsgáztatási kérdésre rátérve, rá fogok kérdezni, hogy hogyan lehet ezt a
kérdést kezelni, mert egy kicsit messziről kanyarodtunk ide, de nyilvánvaló, mivel ez is a
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szaktárcához tartozik, ezt a kérdést is meg fogjuk vizsgálni. Remélem, hogy röviden sikerült
összefoglalnom a meg nem válaszolt kérdésrészeket, és hát kérem a bizottságtól továbbra is a
törvényjavaslat támogatását.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha kérdés, észrevétel a továbbiakban nincs, szavazunk az
előterjesztésről. Kérdezem,  hogy ki az, aki támogatja a T/1243-as számú indítványt, azt
általános vitára ki tartja alkalmasnak. Kérem, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Tizenhét.
Ellene? (Szavazás.) Négy. Tartózkodás nem volt.

Javaslom, hogy a többségi vélemény előadója a parlamenti tárgyaláskor Obreczán
Ferenc legyen részünkről. Kérdezem, hogy a kisebbségi előadót meg tudják-e nevezni. Igen,
ez esetben Varga Gézát javasoljuk. Kérdezem akkor a bizottságot, hogy így az előadókat
elfogadjuk-e. (Szavazás.) Ez egyhangú igen. Köszönöm szépen.

A napirendi pontot lezárva köszönöm szépen államtitkár úrnak és segítőinek a
jelenlétet.

Egyebek

ELNÖK: Egyebek keretében kérdezem, hogy kinek van bejelentenivalója. Jakab
István!

JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Október 8-án, 10 óra
30-kor a Mezőgazdasági bizottság szervezésében az Erdészeti albizottság közreműködésével a
„magyar erdők hete” alkalmából szervezünk egy parlamenti nyílt napot, és minden
képviselőtársam ugyan megkapta a meghívót, de szóban is szeretném a meghívást átadni.
Tájékoztatásul szeretném jelezni a bizottság felé, hogy a köztársasági elnök úr részt vesz,
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr részt vesz, részt vesznek az erdész szakmai
szervezetek, részt vesznek a környezetvédelmi szakmai szervezetek, részt vesznek az
önkormányzatok részéről polgármesterek, tehát egy ilyen széles körű grémium lesz. Eddig
800-an jelentkeztek vissza a szakmai napra. Szeretettel várunk mindenkit. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Teltházas rendezvény lesz. Szabó Rebeka!

SZABÓ REBEKA (LMP): Csak annyit szeretnék mondani, hogy még nincs meg a
pontos dátum, de szeretném jelezni, hogy október második felében ülésezni fog a Megújuló
energia albizottság, ahol majd esetleg ezeket a kérdéseket a továbbiakban részletesen meg
tudjuk beszélni. Természetesen kapnak tájékoztatást a részletekről. Köszönöm.

ELNÖK: Igen. Obreczán Ferenc!

OBRECZÁN FERENC (Fidesz): Köszönöm  a szót, elnök úr. Egyetlen témával
szeretnék ismételten foglalkozni, a széles járművek esetével. Ma kaptam egy visszajelzést
ezzel kapcsolatban, a minisztérium részéről történt egy elmozdulás, a koordinációs bizottság
ülésén is elhangzott, ennek ellenére továbbra is Berettyóújfalu térségében történt ellenőrzés. A
minisztérium részéről már jelezték, hogy megkeresték az államtitkár urat, illetve a Pintér
Sándor miniszter urat. Ebben kérek még segítséget, hogy a Mezőgazdasági bizottság
vonatkozásában is kérünk egy moratóriumot az őszi betakarítási időszakra, tekintettel az
időjárás ilyen viszontagságaira. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Igen. Gőgös Zoltán!
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GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Erről jutott eszembe valami. A bizottságunknak – úgy
gondolom – nem ártana adni egy jelzést a kormány felé, hogy az elhúzódó gabonaszárítás
miatt valószínű, itt a gázvételezéssel kapcsolatos ügyekkel foglalkozni kell. Ezt most kellene,
szerintem egy jegyzőkönyvben annyit megér, hogy a kormányilletékesek kezdjék meg az
ezzel kapcsolatos egyeztetést, mert az biztos, hogy nem lesz vége a betakarításnak az emelt
gáz idejére. Úgyhogy jó lenne, ha ezt meg lehetne hosszabbítani.

ELNÖK: Igen, Obreczán Ferenc újra.

OBRECZÁN FERENC (Fidesz): A gabonakoordinációs bizottság ülésén erről is volt
szó, tehát ebben a részben is történt egy intézkedés, de köszönöm, hogy ezt felvetette, mert a
Mezőgazdasági bizottság részéről is történjen egy ilyen megerősítés. Még egyszer köszönöm
szépen.

ELNÖK: Én ehhez kapcsolódva, hogyha megjegyzést tehetnék, egyéni parlamenti
képviselői munkám következtében kerültem kapcsolatba ezzel a problémával, és már egy
viszontválaszt kaptam is a minisztérium illetékese részéről, amit én továbbítottam az engem
kérdező gazdálkodói kör felé, és egy nagyon érdekes helyzet alakult ki. A jelenlegi álláspont
szerint november 1-je után is lehet elméletileg szállítási rendszerekre alkalmazni gázt, csak
ezt külön kell kérelmezni, mint kiderült. Azonban azt érintett szolgáltatónak nincs
kötelezettsége ezt a kérelmet teljesíteni. Tehát, ha jól értettem, itt a probléma magasabb szintű

kezelése minden bizonnyal szükségeltetik. Én nem ismerem az ide vonatkozó rendelet vagy
törvény hatályát, hatályosságát a szolgáltatókra vonatkoztatva. De ezek szerint, ha jól
értettem, és itt kérem a segítségeteket, akkor itt csak egy lehetőséget nyújt a törvény, és a
gázszolgáltató a lakossági ellátás biztosítására való hivatkozással megtagadhatja az ipari
felhasználótól ezt a gázmennyiséget. Bennem a kérdés úgy merült föl, hogy vajon, az rendben
van, tényleg előállhat olyan helyzet, hogy a lakossági gázellátást kell elsősorban biztosítani,
ezt ugye a két évvel ezelőtti gázprobléma elég jól mutatta. De vajon az a kérdés, hogy az erre
való hivatkozás megállja-e a helyét, mármint, hogy a lakossági szolgáltatást kell biztosítani,
ezért tagadják meg az ipari felhasználóktól a gázszolgáltatást. Én nem értek hozzá, hogy ezt ki
ellenőrzi, hogy jogos-e a gázszolgáltató esetleges elutasítása az ipari felhasználók kérelmét
illetően. Én ehhez nem értek, tehát mint kiderült, most már ezen a szinten próbáljuk keresni a
beavatkozás lehetőségét, mert a probléma úgy jogos, ahogy itt többen felvetettétek. Jakab
István!

JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Ehhez szeretnék hozzászólni, 2001-ben megéltünk egy
ilyen időszakot egy hirtelen beállt tél kapcsán, megnőtt a gázfelhasználás, és hát
értékmentésről volt szó. Az a helyzet, hogy a nagy gázfelhasználóktól veszik el először, és
ugye a gazdasági tárca mérlegel, hogy melyik terület az, ahol lekapcsolják a gázt. Akkor,
2001-ben, emlékszem, hogy 24 óra kellett hozzá, hogy a gáz a mezőgazdaság részére, a
szárító üzemek részére visszakapcsolásra kerüljön. Tehát hogy hiába történt meg a
kapacitáslekötés a felhasználó részéről, még az is lehet, hogy az adott mennyiséget nem
használta fel, de ha egy ilyen helyzet előáll, akkor a felhasználást ellenőrző központban látják
a terület felhasználását, és akkor be tudnak avatkozni.

A kérdés az, hogy az ipartól veszi-e el és ott mondja, hogy csökkentett teljesítménnyel
mehet vagy a mezőgazdaságtól. Mi, akkor 2001-ben arra hivatkoztunk, hogy itt
értékmentésről van szó, mert jelentős mennyiségű gabona akkor teljes mértékben
megsemmisül. Mi Glattfelder államtitkáron keresztül rendeztük ezt akkor, abban az időben.
És hát sikerült kiharcolni, szerintem most is jó, ha időben szólunk, mert nem lesz ilyen
kemény vita. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Akkor én azt szeretném kérni a titkárságtól, hogy készítsünk elő egy ilyen
megkeresést itt a Mezőgazdasági minisztérium felé, hogy legyen szíves bennünket támogatni,
mind a Gazdasági, Nemzetgazdasági – nem is tudom, melyik minisztériumhoz fog ez tartozni
– Minisztérium felé, a Nemzetgazdasági az elképzelhető, tehát amelyik az energiaszektor
felügyeletéért felelős, tegyünk megkeresést. Tehát mondom, nekem most már az a
problémám, hogy az ipari fogyasztók kérelmének esetleges elutasításakor vajon az elutasítás
jogosságát tudjuk-e vizsgálni. (Gőgös Zoltán: az energiahivatal talán, ő a hatóság ebben.)
Vagy hogy kötelezettséget elő lehet-e írni, illetve azt a feltételt, hogy esetleges korlátozás
esetén a mezőgazdaságra ez ne vonatkozzon. Egyébként most magunk között vagyunk, már
úgy értem, szakmabeliek, azt elég jól tudjuk, hogy elég komoly veszteség, ami a
kalászosoknál történt. Most talán még a kukoricánál pici visszajöhet a sok veszteségből,
egyelőre nem nagyon tudnak rámenni a földekre sok helyen az esőzés miatt, hogy legalább
mit mentsünk meg még, ami menthető. (Gőgös Zoltán: Túl optimista becslést adott a tárca
szerintem. Nem jártak a táblában, csak a szélén, borzasztó hiányos területek vannak.) Jó,
tehát ez még külön indokolja azt, hogy nehogy innen vegyük el az energiát, szárítási energiát.

Jó ezzel kapcsolatban a titkárságot megkérem, hogy egy előterjesztést adjon be a két
minisztériumhoz.

További kérdés, észrevétel? Jelezni szeretném, hogy a most folyó törvényekkel
kapcsolatosan csütörtökön fogjuk majd véglegesen látni a házbizottság ülése után, hogy a
jövő héten hétfőn-kedden milyen ülésezési rend lesz, és ahhoz képest fogom tudni csak a
bizottság ülésezésének idejét előterjeszteni, mert meg kell várni a benyújtott módosító
indítványokat mindenféleképpen, csak azután tudunk majd ülésezni, és ez könnyen lehet,
hogy szerda lesz.

További kérdés? (Nincs jelentkező.)  Akkor ezt is bezárom, az ülést berekesztem.

 (Az ülés befejezésének időpontja:12 óra 20 perc)

Font Sándor
a bizottság elnöke

Horváth István
a bizottság alelnöke
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