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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 33 perc) 

Az ülés megnyitása 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok! A Fenntartható fejlődés bizottságának mai ülését megnyitom. 
Simonka képviselő úr jelezte távolmaradását, és Bencsik alelnök úr bejelentette, hogy 
ő látja el a képviseletét.  

A mai nap folyamán a napirend alapján az eredeti téma a Magyarország 2013. 
évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény végrehajtásáról szóló 
törvényjavaslat, ami T/1143. számon van előttünk, annak a vitájában való részvétel, 
illetve a részletes vitának a házszabály 44. és 45. §-a alapján való lefolytatása. A 
vitához kapcsolódó bizottsági anyag kiküldésre került. A második napirendi pont az 
egyebek volt.  

Tisztelettel kérek elnézést a tegnapi távolmaradásomért, viszont a tegnapi nap 
folyamán, mint arról értesültem, nem került megtárgyalásra a bányászatról szóló 
1993. évi XLVIII. törvény és a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat, tehát a T/1706. számon rendelkezésünkre álló 
javaslat.  

Arra kérném tisztelettel a bizottságot, miután a tegnapi nap folyamán nem 
vetette el ennek a megtárgyalását, csak nem vette napirendre, emiatt azt kérném, 
hogy mégis döntsünk arról, hogy a 3. § és a 27., 28. § témájának, a palagázzal 
kapcsolatos környezetterhelési témáknak a környezetvédelmi megvitatására a soron 
következő ülésen kerülhessen sor. Arra kérném tisztelettel önöket, hogy erről csak a 
döntés szülessen meg, ez szintén meglesz egy percen belül, ha ez megtörténhet. Ez 
lenne a napirend-módosítási javaslatom. Először a módosításról szavaztatok, és utána 
a napirendről. Bocsánatot kérek, előtte megkérdezem, hogy más napirend-módosítási 
javaslat van-e. (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy nincs. Ebben az esetben 
elsőként a módosításról szavazunk. 

Kérem tisztelettel, hogy aki egyetért azzal, hogy a bányászatról szóló 1993. évi 
XLVIII. törvény megtárgyalását a soron következő bizottsági ülésen megtehessük, a 
palagázzal kapcsolatos környezetvédelmi kockázatok megtárgyalásáról, az emelje fel a 
kezét. (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen. Akkor így a 
napirend elfogadását kérem.  

A napirend elfogadása 

Tehát az 1. napirendi pontban a zárszámadási törvény, a 2. napirendi pontban 
a bányászati törvény napirendre vétele és a 3. napirendi pontban az egyebek 
szerepelne. Kérem, hogy aki a napirendet elfogadja, emelje fel a kezét! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen.  

Tisztelettel kérem elnézésüket újfent, de segítséget fogok igénybe venni a 
részletes vita lefolytatásához, miután ez a házszabály alapján mindenkinek egy kicsit 
új.  

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV. törvény végrehajtásáról szóló T/1143. számú törvényjavaslat 
részletes vitája a HHSZ 44-45. §-a alapján 

Elsőként is a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV. törvény végrehajtásáról szóló T/1143. számú törvényjavaslat részletes vitájának 
a forgatókönyvét ismertetem önökkel. 
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Soron következik az említett jogszabály törvényjavaslata részletes vitájának a 
lefolytatása, amit a házszabály kötelezővé tesz a szakbizottságunknak, tehát nem 
önálló döntésünk. A korábbi ülésünkön hozott döntés alapján, amit, ugye, 
megerősítettünk, a törvényjavaslat alábbi rendelkezése tekintetében, az 1. számú 
mellékletről kívántunk vitát folytatni. E rendelkezésekkel megnyitom a részletes vita 
első szakaszát, a törvényjavaslatnak a házszabály 44. §-a (1) bekezdés a), b), c) és d) 
pontjai meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát, azaz az 1. napirendi pontban 
azt vizsgáljuk, hogy megfelel-e az Alaptörvényből eredő követelményeknek, a 
jogalkotás szakmai követelményeinek, valamint a nemzetközi és európai uniós jogból 
eredő kötelezettségeknek, és illeszkedik-e a jogrendszer egységébe.  

Külön tisztelettel köszöntöm a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőit, 
Adorján Richárd helyettes államtitkár urat és Csuka Mária főosztályvezető-helyettest. 
Tisztelettel köszöntöm mindkettőjüket, és megköszönöm, hogy megtisztelték 
részvételükkel a bizottsági ülésünket.  

Kérem, hogy a házszabály 44. §-ának (1) bekezdésében foglalt követelmények 
vizsgálatát segítendően pár szóban foglalják össze az előterjesztés benyújtásának az 
indokait és a szabályozás megoldásait. Kérem tisztelettel, hogy az előterjesztést tegyék 
meg. Köszönöm szépen.  

Dr. Adorján Richárd szóbeli kiegészítése 

DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium): Köszönöm szépen a szót. Én is mindenkit szeretettel köszöntök. A 
zárszámadás értelemszerűen az előző évi költségvetés végrehajtásáról való 
beszámolás az Országgyűlésnek, ez minden évben az Alaptörvényből és az 
államháztartásról szóló törvényből is levezethető feladata a kormányzatnak, hogy ezt 
tegye meg és nyújtsa be a parlament felé. Ezt június 30-áig meg kell tennünk az 
Állami Számvevőszék felé. Neki két hónapja van arra, hogy ezt vizsgálja, és 
megalkossa a jelentését. A jelentés benyújtásával párhuzamosan a kormány benyújtja 
a parlamentnek is augusztus végéig a törvényjavaslatot a zárszámadásról. Lévén, hogy 
ez már nem az általános vita, én most itt nem akarnám ismertetni a törvényjavaslat 
főbb részleteit vagy annak fontosabb elemeit.  

Az elnök úr által feltett kérdésre azt tudom mondani, hogy az Alaptörvény 
36. cikkének megfelelően készítette elő és nyújtotta be a kormány a zárszámadási 
törvényjavaslatot. Köszönöm szépen. 

Vélemények, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további előterjesztői vélemény? (Jelzésre:) 
Megállapítom, hogy nincs.  

Akkor kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki kíván hozzászólni a részletes vita e 
szakaszában az előterjesztéshez, egyben kérem önöket, hogy ne térjenek vissza az 
általános vitára, mivel a bizottságok az új házszabály értelmében általános vitát nem 
folytatnak le az előterjesztésekkel kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) Akkor én magam 
jelentkezem, és megállapítom, hogy más a részletes vitában nem kívánt részt venni. 

Én ezúton szeretném tájékoztatni a bizottság tagjait, hogy az LMP 
képviselőcsoportjához bizottsági tagként kisebbségi véleményt kívánok fűzni, főleg 
annak okán, hogy a 2013. év sajnos környezetpolitikai tekintetben ismét egy 
rendkívül hátrányos év volt. Sem a környezetvédelemi és természetvédelmi 
forrásokat, sem pedig az erre szánt kormányzati törekvéseket nem tekinthetjük 
elégségesnek… (Bencsik János: Ez általános vita!) Nem ismertetem részletesen, ha 
megfelel a bizottság tagjainak úgy, akkor a különvéleményt kisebbségi 
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véleményként… (Jelzésre:) El kell hangoznia? (Bencsik János jelentkezik.) Ügyrendi 
észrevétele van az alelnök úrnak.  

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Mindösszességében annyi, 

tisztelt elnök úr, hogy a korábbiakban arra figyelmeztetett bennünket, hogy nem 
általános vitáról, hanem részletes vitáról van szó. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Igen. Tehát jelenlegi ügyrendi információim szerint a 44. § (1) 

bekezdése teszi lehetővé azt, hogy a részletes vita során a kisebbségi véleményeket 
ismertetni kelljen, és ez volt az oka és a háttere annak, hogy ezt most volt indokolt 
ügyrendileg a házszabály értelmében előterjeszteni. Más ügyrendi vélemény? (Nincs 
jelentkező.) Megállapítom, hogy nincs.  

Ebben az esetben az ügyrend alapján kénytelen lennék felolvasni ezt a két 
oldalt. Megkérdezem, hogy ha átadom a két oldalt a gyorsíróknak… (Hatvani 
Szabolcs jelzésére:) Nem tehetem meg. Mindenkitől elnézést kérek azért, hogy 
visszaélek az idejükkel, de akkor nagyon gyorsan ismertetem az LMP 
képviselőcsoportjának a kisebbségi véleményét.  

Miután az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottsága lefolytatta a 
törvényjavaslat részletes vitáját, én magam azt szeretném képviselni, hogy a bizottság 
részletes vitáról szóló jelentésének elfogadása során a kisebbségben maradt LMP-
vélemény majd a jegyzőkönyvbe kerülhessen, mert az LMP frakciójának véleménye 
szerint nagy árat fizettek a magyar adófizetők a kormány 2013. évi költségvetéséért. A 
kormány költségvetéséért, mert ez a költségvetés nem az emberekről, nem a 
társadalomról szólt, hanem a kormányról. Nem arról szólt, hogy hogyan lesznek 
stabil munkahelyek, hogyan lesz ebben az országban egészséges és képzett munkaerő, 
hogyan boldogulunk a hétköznapokban, hanem arról, hogy hogyan lehet az 
emberekről még több bőrt lehúzni, és hogyan lehet még több állami pénzt a kormány 
mögött álló magánzsebekbe vándoroltatni. A rendszerváltás óta nem volt ennyi 
szegény ember, és a rendszerváltás óta nem volt ilyen mértékű egyenlőtlenség 
Magyarországon, mint napjainkban. Az Orbán-kormány számai valójában a 
szegények millióiról szólnak, és mindössze statisztikahamisítás zajlik ennek a 
feltupírozásával. 

Az LMP vezérszónoki felszólalásában is elhangzott, hogy a 2013-as 
költségvetés a társadalompolitika szempontjából a megszorítások költségvetése volt, 
hasonlóan a korábbi évek büdzséjéhez. A fűnyíróelvszerűen végrehajtott 
megszorítások mintegy kétszázmilliárd forintot vontak ki az oktatásból, a 
rendszerváltás utáni mélypontra süllyesztették az egészségügy kiadásait, 
minimalizálták a lakhatásra fordítható forrásokat. 

Az állami vagyon kezelésére a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet tevékenysége 
jellemző példa. Az elmúlt időszakban az Állami Számvevőszék több oldalról is 
ellenőrizte az NFA tevékenységét, ami, bocsánat, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, 
és nem Foglalkoztatási Alap jelen esetben. Ennek kapcsán Domokos László ÁSZ-
elnök több alkalommal hívta fel a vidékfejlesztési miniszter figyelmét arra, hogy 
gondoskodjon az NFA-nál megbízható és zárt szerződés-nyilvántartási rendszer 
kidolgozásáról. Ennek ellenére a jelek szerint nem történtek meg a szükséges lépések, 
hiszen az ÁSZ jelentésében a 2013. évi zárszámadásról arról írnak, hogy a szervezet 
elutasító záradékkal látta el az NFA beszámolóját, mert több mint a kiadások 5%-a, 
azaz több mint 1 milliárd forint jogtalanul került felhasználásra. Összességében az 
NFA nem tartja kellően kontroll alatt a rá bízott állami földeket, és hozzájárul ahhoz, 
hogy ezek az állami földek sokkal inkább pártközeli személyekhez jussanak, mint a 
valós célcsoporthoz, a kisgazdálkodókhoz. 2010-ben a Fidesz rendteremtést ígért az 
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állami földek körül, amire nagy szükség lett volna, ismerve a korábbi kormányzati 
tevékenységet, ez azonban négy év elteltével sem történt meg. 

Emellett a környezet- és természetvédelem 2013-ban sem volt jelen a 
kormánypártok értékrendjében. Sajnos minden esetben ezt tapasztaltuk a 
kormányzati leépítés és visszaépítés területén. Tovább csökkent, igaz, a 2012-es nagy 
nyírás után már csak minimális mértékben, és újabb mélypontot ért el a zöldhatósági 
intézményrendszer finanszírozása. Jó néhány esetben láttuk 2013-ban is az elégtelen 
finanszírozásból adódó feladatellátás hiányosságát. Közben pedig folytatódott a 
források átirányítása a Vidékfejlesztési Minisztériumból a Belügyminisztériumhoz: az 
előbbi felügyelete alatt álló vízügyi hatóságoktól több mint 20 százalékot vontak el 
újra, az utóbbi tökéletesen ellentétes a kormány saját árvízvédelmi stratégiájával, 
amely professzionális és nem közmunkára alapozott vízügyet ígért és vizionált. Sajnos 
jelen formájában a vízügyi feladatok ellátására is elégtelennek bizonyult a 
költségvetési források háttere. A hulladékgazdálkodás támogatására, annak ellenére, 
hogy az állam a beszedett díjakat tovább növelte, 15 százalékkal kevesebb jutott a 
2012-es szintnél, aminek meglett az az eredménye, hogy egyre több településen 
lehetetlenült el tavaly a hulladékkezelés. 

Nyilvánvalóan ismeretes az a tény a bizottság tagjai előtt, hogy a 
kommunálishulladék-szolgáltatás az összeomlás szélén áll jelen pillanatban, már 
számos szolgáltató nem tudja ellátni a feladatait, és ez a folyamat 2013-ban indult 
meg.  

Magyarországon új költségvetési irányra lenne szükség, és 2013-ban ennek az 
alapjait le kellett volna tenni. Az ország ennél jobban is tudna teljesíteni egy alternatív 
gazdaságpolitika mellett. Sokkal más szemléletűbb és emberközpontúbb 
költségvetésre lett volna szükség.  

Mindezek miatt tavaly ősszel arra kértük a kormányt, vonja vissza a 2013. évi 
büdzsé tervezetét, és nyújtson be egy gyökeresen eltérő társadalmi költségvetést. Nem 
tette; az eredményét mindenki láthatja.  

Az ország további gazdasági, társadalmi és környezeti elszegényedésének 
megállítása érdekében az LMP hangsúlyosan felszólítja a kormányt, hogy a jövő évi 
költségvetés tervezésénél kiemelt figyelmet fordítson a társadalmi partnerek, a 
gazdasági szereplők és az ellenzék bevonására is. Ne csak a kormánynak legyen 
költségvetése, hanem az országnak! 

A zárszámadásból is tükröződő leépülés, kivonás, elvonás, megszorítás 
totálisan szembemegy azzal az iránnyal, amit az LMP képvisel, és amit a Fidesz még 
2010 előtt ellenzékként képviselt. Ezért a T/1143. törvényjavaslatot elutasítjuk. 

Mindenkitől elnézést kérek, hogy visszaéltem az idejével, a házszabály alapján 
és az ügyrendi rendelkezések miatt kellett ezt felolvasnom, tehát bocsánatukat 
kérném az idővel való visszaélésért.  

Megkérdezem, hogy a részletes vitában bármi más vélemény van-e. (Nincs 
jelentkező.) Megállapítom, hogy nincs.  

Ebből adódóan tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a házszabály 44. §-a (1) 
bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításokat a bizottság jelentése fogja 
tartalmazni, így erről a jelentés elfogadása során döntünk.  

A részletes vita ezen szakaszát lezárom, amennyiben más hozzászólási szándék 
nincs. (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy nincs. Ezzel elvileg áttérünk a második 
szakaszra, a benyújtott módosító javaslatok megvitatására, azonban a bizottsághoz 
nem nyújtottak be módosító javaslatot. A zárszámadáshoz csak egyetlen módosító 
javaslat érkezett mindösszesen, ez se bizottsági szinten.  

Arról sincs tudomásom, hogy a bizottság módosító javaslatot kívánna 
benyújtani. Megkérdezem, hogy pontos-e ez az információm, és a bizottság egyetlen 
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tagja sem kíván a zárszámadáshoz módosítást benyújtani. (Nincs jelentkező.) 
Megállapítom, hogy nincs ilyen.  

Kérdezem, hogy a bizottság tagjainak van-e mégis bármi más szándéka − ezt 
már megtettem. (Nincs jelentkező.) Miután nincs, így megnyitom a részletes vita 
utolsó szakaszát, amelyben a bizottságunk dönt a részletes vita lezárásáról és a 
részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és annak benyújtásáról.  

Kérem, hogy emelje fel a kezét az, aki a részletes vita lezárását támogatja. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen. Kérdezem a 
bizottságot, hogy felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a 
bizottsági döntéseit összefoglaló jelentés aláírásáról és benyújtásáról, az ülésen 
elhangzottakról megfelelően a házszabály értelmében. Kérdezem, a felhatalmazással 
kapcsolatban van-e vélemény. (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy nincs. Akkor 
kérem, hogy aki felhatalmazza a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon erről, az 
kézfelemeléssel ezt jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy nyolc igen szavazat. 
Megkérdezem, hogy van-e tartózkodás. (Nincs jelentkező.) Nincs. Nem szavazat? 
(Szavazás.) Egy.  

Megállapítom, hogy 8 igen és 1 nem szavazattal a bizottság elfogadta a 
felhatalmazást.  

A házszabálynak megfelelően kérem, hogy jelezzék, ha kisebbségi véleményt 
fogalmaztak meg a törvényjavaslat tekintetében − ezt, ugye, megtettem. 

A többségi és kisebbségi véleményeket az ülés után írásban külön be kell 
nyújtani a frakcióknak a megadott határidőig. Miután egy kisebbségi vélemény van, 
és az itt van kinyomtatásban, ezt ma délben meghatározhatom? (Nincs jelentkező.) 
Megállapítom, hogy ellenvélemény nincs. Akkor ma délben határozom meg a 
kisebbségi vélemény leadásának az időpontját.  

A bizottsági vélemény a jelentés részét képezi, míg a kisebbségi vélemény a 
jelentés függelékeként jelenik majd meg.  

Köszönöm az előterjesztés résztvevőinek, és a napirendi pontot lezárom, 
amennyiben más észrevétel nincs. Megkérdezem, van-e észrevétel. (Nincs jelentkező.) 
Megállapítom, hogy nincs. Mindenkinek köszönöm a türelmét, és nagyon szépen 
köszönöm az előterjesztőknek, hogy idefáradtak. 

Ezzel az 1. napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen a gyors és konstruktív 
részvételt a bizottsági tagok részéről.  

Ezt követően a módosított napirendnek megfelelőn szeretném azt kérni a 
tisztelt bizottság tagjaitól, hogy a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és a 
termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló, a tisztelt 
Ház előtt T/1706. számon lévő törvényjavaslat részletes vitájában való kapcsolódását 
jelezzük. 

Megkérdezem, hogy a kapcsolódással kapcsolatban van-e ellenvélemény. 
(Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy nincs.  

Előzetes átnézés alapján arról tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy 
összességében a jogszabály 3. §-a és 27., 28. §-a az, ami konkrét környezetvédelmi 
aggályokat támaszthat. Nem állítom azt, hogy van ilyen, de miután a tudomány 
jelenlegi álláspontja szerint ez egy nagyon-nagyon vitatott terület, és senki nem tudja 
megállapítani, ezért javasoltam, hogy ezt esetleg a következő napirendi pontban 
vitassuk meg.  

A 3. § szerint a bányafelület engedélye alapján végezhető tevékenységek köre 
kibővülne a palagáz-kitermeléssel. Ez az első, amiben javasolnám azt, hogy esetleg 
majd vitassuk meg ennek a kérdéskörét.  

A másik érintett két szakasz a szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó 
földtani kutatási engedéllyel kapcsolatos szabályokról szól.  
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Ez a kettő rész az, amit javasolnék. 
Megkérdezem, hogy más vélemény van-e. (Nincs jelentkező.) Megállapítom, 

hogy nincs.  
Akkor felteszem szavazásra azt a kérdést, hogy a soron következő ülésen az 

ezzel való kapcsolódás során ennek véleménykifejtéséhez a bizottság hozzájárul-e, és 
a napirendre tűzést megtehetem-e. Kérem, hogy aki ezt támogatja, az kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Egyhangú a döntés. Köszönöm szépen.  

Egyebek 

Megkérdezem, hogy az egyebek ügyében a napirendhez kapcsolódó más téma 
felmerül-e a bizottsági tagokban. (Nincs jelentkező.)  

Az egyebek során akkor tájékoztatnom kell a tisztelt tagokat, hogy a következő 
ülése a bizottságnak 2014. november 5-én, szerdán délelőtt várható, amikor az 
adótörvény részletes vitája biztosan napirendi pont lesz, ez is házszabályi 
kötelezettségünk és nem saját döntésünk, hanem a házszabály azt mondja, hogy a 
Mentelmi és Igazságügyi bizottság kivételével minden szakbizottságnak meg kell ezt 
tárgyalnia. Ezenkívül V. Németh Zsolt államtitkár úr ekkorra ígérte azt, hogy 
tájékoztatást tud adni az országban a hulladékos témában felmerült problémákról, 
ebben kiemelten a kunbajai hulladékhelyzetről, aminek folyamata szervezés alatt van, 
illetve a napirend során az említett bányászati törvény kerülne megvitatásra.  

Ezen a tájékoztatáson kívül van-e más az egyebekhez? (Nincs jelentkező.) 
Megállapítom, hogy nincs.  

Az ülés berekesztése 

Nagyon szépen köszönöm a bizottságnak a korai kelést és a konstruktív 
részvételt. További jó munkát kívánok a mai napra! Az ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 53 perc)  

 
 

Sallai R. Benedek  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Morvai Elvira 

 
 


