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a Földművelésügyi Minisztérium képviselője   
 

4. A természetvédelmi igazgatás aktuális kérdései  
Tájékoztatást ad:  
a Földművelésügyi Minisztérium képviselője   
 

5. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Sallai R. Benedek (LMP), a bizottság elnöke, valamint  
Bencsik János (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Bartos Mónika (Fidesz)  
Dankó Béla (Fidesz)  
Manninger Jenő (Fidesz)  
Heringes Anita (MSZP)  
Kepli Lajos (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Simonka György (Fidesz) Bartos Mónikának (Fidesz)  
Varga Gábor (Fidesz) Bencsik Jánosnak (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről   
Hatvani Szabolcs, a bizottság munkatársa  
 

Meghívottak 

Hozzászólók   
Palotai Kinga főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Demeter Zsuzsanna osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
V. Németh Zsolt államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 4 perc)  

Az ülés megnyitása 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szép jó napot kívánok mindenkinek! Remélem, hogy senkit az aktivitásában és 
kreativitásában nem befolyásol az, hogy mennyire ebédeltünk be. Az ebéd utáni 
csöndes, békés hangulatban megkezdjük az Országgyűlés Fenntartható fejlődés 
bizottságának 2014. november 5-ei ülését. 

Megállapítottam a szavazatképességet. Bejelentem, hogy Simonka György 
képviselő urat Bartos Mónika helyettesíti, Varga Gábor képviselő urat Bencsik János 
alelnök úr. Egyébiránt mindenki képviselteti magát a bizottsági ülésen, amit 
tisztelettel megköszönök.  

A napirend elfogadása 

A mai napon öt napirendi pontban került összehívásra a Fenntartható fejlődés 
bizottsága ülése. Az első két napirendi pont jogszabályi kötelezettségünk, elsőként a 
2015. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat, amely a T/1794. számon van 
az Országgyűlés előtt, ennek a részletes vitájában megtárgyalandó szerkezeti 
egységekről szóló döntés meghozatala a házszabály 92. § (4) bekezdése alapján. Ez 
egy viszonylag gyors döntés lesz, hiszen formálisan kaptunk erre ügyrendi utasítást, 
hogy hogyan csatlakozzunk. A 2. napirendi pontként az egyes adótörvények és 
azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 
2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat megvitatásáról lesz szó 
a házszabály 44-45. §-a alapján; ez az Országgyűlés előtt a T/1705. számon szerepel. 
Ide a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőit várjuk. A 3. napirendi ponthoz külön 
tisztelettel köszöntöm V. Németh Zsolt államtitkár urat, aki a Földművelésügyi 
Minisztérium képviselőjeként, elfogadva meghívásunkat, tájékoztatást tudna nekünk 
adni a Kunbaján illegálisan lerakott hulladék miatt kialakult helyzetről és a 
felszámolással kapcsolatos kérdésekről. Előzetes egyeztetés alapján államtitkár úr 
nyitottságot mutatott, hogy egy-két apró, egyéb hulladékos témában is választ adjon a 
bizottsági ülés keretében. A 4. napirendi pontban szintén államtitkár úr a vendégünk: 
a természetvédelmi igazgatás aktuális kérdéseiről lenne egy rövid szakmai 
beszélgetés, hogy lássuk a minisztérium jövőképét az ágazatban. S 5. napirendi 
pontként „egyebek” témában tárgyaljuk meg a következő ülés időpontját, illetve 
bármi mást, ami felmerül. 

Megkérdezem, hogy a napirendi javaslattal kapcsolatban van-e észrevétel vagy 
más javaslat. (Nincs ilyen jelzés.) Megállapítom, hogy észrevétel, javaslat nincs. 

Kérem, hogy aki a bemutatott napirendi pontokat elfogadja, emelje föl a kezét. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a döntés egyhangú, és így meg is kezdhetjük a 
napirend tárgyalását. 

Kérem, engedjék meg, hogy még ez előtt felhívjam a figyelmüket az asztalon 
található almaüdítőre, amelyet a fenntarthatóság elvei alapján az orosz embargó által 
sújtott almatermelőktől 100 százalékos magyar termékként, 100 százalékos 
almaléként szerzett be a Fenntartható fejlődés bizottsága, hogy jelképesen ezzel is 
hozzá tudjon járulni a helyzetük javításához. Kérem, fogyasszák szeretettel a teljesen 
tiszta magyar almából készült gyümölcslét. 
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Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló T/1794. 
számú törvényjavaslat (Döntés a részletes vitában megtárgyalandó 
szerkezeti egységekről a HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján; vitához 
kapcsolódó bizottság) 

Megnyitom az 1. napirendi pont tárgyalását, amely az elhangzott ismertetés 
alapján a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló T/1794. számú 
törvényjavaslat esetében megtárgyalandó szerkezeti egységek meghatározásáról szól. 

A zárszámadási törvényhez hasonlóan a költségvetési törvény esetében is azt 
kell meghatároznia a bizottságunknak, hogy mely szerkezeti egységekről folytatja le a 
részletes vitát későbbi bizottsági ülésen. Ez a napirendi pontunk ezt a célt szolgálja.  

Javaslom, hogy a bizottság jelölje meg a törvényjavaslat egészét, azaz az 1-
75. §-ig tartó szakaszokat, illetve az 1-10. számú mellékleteket. Erre egyébként a 
házvezetés biztatott bennünket, hogy ezt lehetőség szerint tegyük meg.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kívánnak-e hozzászólni ehhez. (Nincs 
jelentkező.) Megállapítom, hogy kérdés nincs. 

Szavazás 

Kérem, szavazzunk a kapcsolódással érintett szerkezeti egységekről, azaz arról, 
hogy a bizottság kapcsolódó bizottságként a törvényjavaslat egészére kívánja 
lefolytatni a részletes vitát. Kérem, aki támogatja ezt a javaslatot, azt kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag így döntött. 

Köszönöm szépen, ezt a napirendi pontot lezárom. Tájékoztatom a bizottságot, 
hogy a költségvetési törvény részletes vitájára várhatóan a november 24-ei héten 
kerül majd sor. 

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, 
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. 
törvény módosításáról szóló T/1705. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján; vitához kapcsolódó 
bizottság) 

A 2. napirendi pont következik. Úttörőként a múlt héten kezdtük el gyakorolni, 
hogy hogyan is zajlik a részletes vita a bizottságokban, és a múlt héten már volt erre 
precedens, tehát ugyanazt az ügyrendet kell lefolytatnunk, amihez engedelmükkel 
ismét puskát veszek igénybe, hogy garantáltan a házszabálynak megfelelően történjen 
a levezetés. 

A 2. napirendi pontunk tehát az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más 
törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 
módosításáról szóló T/1705. számú törvényjavaslat; ennek a részletes vitáját kell 
lefolytatnunk. 

Külön tisztelettel köszöntöm a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőit; 
örülök, hogy megérkeztek. Köszöntöm Palotai Kinga főosztályvezető asszonyt és 
Demeter Zsuzsanna osztályvezető asszonyt; köszönöm, hogy megtiszteltek 
bennünket. Remélem, hogy jó neveket mondtam. (Palotai Kinga: Igen, köszönjük 
szépen.) Köszönöm. 

Soron következik a korábban elmondott jogszabály részletes tárgyalása. A 
törvényjavaslat alábbi rendelkezései tekintetében, a 70-98. §-sal kapcsolatos, a 
jövedéki adóról szóló törvénymódosítás kapcsán kell lefolytatnunk a vitát, ami 
kapcsolódik a bizottságunk munkájához. E rendelkezésre megnyitom a részletes vita 
első szakaszát, a törvényjavaslatnak a házszabály 44. § (1) bekezdés a), b), c) és d) 
pontjában meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. A bizottságnak jelen 
pillanatban vizsgálnia kell a vita során, hogy megfelel-e az adott törvényből eredő 
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követelményeknek, a jogalkotás szakmai követelményeinek, valamint a nemzetközi, 
valamint az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, és illeszkedik-e a 
jogrendszer egységébe. Ez lenne az első rész.  

Ismételten köszöntöm a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőit, 
főosztályvezető asszonyt és osztályvezető asszonyt, és kérem, hogy a házszabály 44. § 
(1) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelően pár gondolatban foglalják 
össze az előterjesztés bemutatását, és röviden vezessék fel ennek a hátterét.  

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönjük szépen. 

Először csak röviden azt mondanám el, hogy véleményünk szerint megfelel és 
illeszkedik a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltakhoz. Ha a bizottság igényli, 
akkor természetesen összefoglaljuk röviden a jövedéki adóról szóló törvény 
módosításait, mert ezek voltak a kijelölt paragrafusok. Kérdezem, hogy ezt 
megtegyük-e.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy igénylik-e a 

részletesebb tájékoztatást a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. Ha van erre 
igény, kérem, jelezzék! (Jelzésekre:) Képviselőtársaim jelzik, hogy van erre igény. 
Kérem, hogy akkor röviden szíveskedjenek bemutatni az előterjesztést.  

 
DEMETER ZSUZSANNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. A 

jövedéki törvény módosítására alapvetően uniós kötelezettségeink miatt kerül sor. 
Egyrészt a bér- és magánfőzött párlat szabályozása módosul a jövő évtől. A 
bérfőzdében előállított 50 liter párlatra a normál jövedékiadó-mérték 50 százaléka 
vonatkozna, a magánfőzött párlatra pedig egy átalányadót kell fizetni, amelynek az 
összege évi 1000 forint, és ezt az önkormányzati adóhatóságnak kell megfizetni.  

Ezenkívül uniós kötelezettségünkből fakad egyes ásványolajtermékek 
adómértékeinek minimális mértékű emelése. Itt a forint/euró árfolyamváltozása 
miatt az uniós adóminimum elérése érdekében szükséges egy kismértékű korrekció.  

Szintén uniós kötelezettségünkből fakadó változás a szivarkadefiníció 
változása. Derogációt élveztünk, illetve élvezünk ez év végéig az irányelv szerinti 
szivarkadefiníció alkalmazása alól, ez azonban ez év végén lejár, és a jövő évtől meg 
kell felelnünk az irányelv szerinti definíciónak.  

A visszaélések visszaszorítását célzó változás az, hogy emelkedik a jövedéki 
engedélyesek által nyújtandó jövedéki biztosíték mértéke a jövő évtől.  

Az azonos termékek hasonló kezelése érdekében a CNG-re pozitív adómérték 
kerül bevezetésre, azzal azonban, hogy a közösségi közlekedésre ez nem vonatkozik, 
ők visszaigényelhetik a megfizetett adót. Tehát a buszok visszaigényelhetik.  

Szintén uniós kötelezettségünkből fakad az a módosítás, hogy az alkoholoknál 
a differenciált jövedékiadó-mérték megszűnik, tehát egységes jövedékiadó-mértéket 
kell alkalmazni a jövő évtől.  

Könnyítés a gazdálkodók számára az, hogy a palackozott fröccsre 
kedvezményes szabályozás kerül bevezetésre a jövő évtől. A szőlőborhoz hasonlóan 
nulla lesz a jövedékiadó-mértéke ennek a terméknek, és a szőlőborra alkalmazott 
egyéb kedvezmények is vonatkoznak majd a termék előállítására és kereskedelmére. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az előterjesztés bemutatását. Kérdezem a bizottság 

tagjait, hogy konkrétan az előterjesztőkhöz van-e kérdésük. (Nincs jelentkező.) 
Megállapítottam, hogy konkrét kérdés nem merült fel. Ebben az esetben arra kérem a 
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bizottság tagjait, hogy aki hozzá kíván szólni a részletes vita e szakaszában, azt 
konkrétan jelezze. (Nincs jelentkező.)  

Elnézést kérek, ügyrendi észrevételem van. Miután más bizottságban is 
dolgozom, a másik bizottságban alkalmazott szokást gyakoroltam a korábbiakban, 
amikor magamnak szót adtam, és mint kiderült, ezt nem tehetem meg. Miután szót 
szeretnék kérni, ezért most átadom az ülés vezetését Bencsik János alelnök úrnak.  

 
(Az ülés vezetését Bencsik János (Fidesz), a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Sallai képviselő úré a szó.  
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen, alelnök 

úr. Örülök neki, hogy hozzájárulhatunk az ügyrend pontosabb megtartásához, és 
köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen az előterjesztés és az anyag bemutatását. 
Összességében nyilvánvalóan ezek a kérdések részben politikai kérdések is. Nyilván 
meg tetszenek érteni, hogy nem pusztán szakmai szempontok döntenek, hanem egy-
egy pártnak valamilyen értékképviselete kapcsán adódó álláspontok. Ebből adódóan 
szeretném bejelenteni azt a véleményem, hogy azért nem tartom elfogadhatónak az 
ezzel kapcsolatos módosításokat, mert a házipálinka-főzéssel kapcsolatban az 
Alaptörvénynek sérti azokat a rendelkezéseit, amelyek az állampolgároknak 
megteremtenék a jogbiztonságot. Néhány évvel ezelőtt a pálinkafőző berendezéseket 
magánszemélyek azzal a jóhiszemű háttérrel vették meg, hogy mindenféle 
nyilvántartás nélkül, csak a jogszabályok megtartásával lehetőségük lesz otthon a 
főzésre, s bár tisztában vagyok azzal, hogy az ettől való eltérés, a regisztráció csak 
jelképes mértékű, de akkor is a nyilvántartási kötelezettséget jelenti, és a 
nyilvántartásból adódóan az ellenőrzési háttér jelentősen növekedhet, hiszen 
bekövetkezhet az, hogy mindenkit nyilvántartsanak azok közül, aki otthon szeretne 
saját célra, saját gyümölcsből valamennyi párlatot előállítani. Ez az egyik oka annak, 
hogy véleményem szerint az Alaptörvény rendelkezéseit részben sérti, hiszen az, hogy 
két-három évente megváltoztatjuk az ezzel kapcsolatos szabályozást, semmiképpen 
nem szolgálhatja az Alaptörvény által ígért jogbiztonság kérdését.  

A másik része pedig a palackozott fröccs – nem tudom, fröccsnek hívják 
ilyenkor is? (Demeter Zsuzsanna: Igen.) Vagy van valamilyen hivatalos neve a 
fröccsnek? Nem tudom, az előterjesztésben hogy szerepel, de maradjunk ennél az 
elnevezésnél, mert ez a közérthető neve, és ez elfogadható –, tehát a palackozott 
fröccs áfacsökkentése elvi, politikai okokból azért nem támogatható, mert a 
kormányzat lényegesen fontosabb termékek adócsökkentéséhez, áfacsökkentéséhez 
viszont nem járul hozzá, és megint nem érezzük azt, hogy megfelelő szinten és 
megfelelő súllyal fogta meg azt a témát, hogy hol szükséges az adótörvényekben ezt 
biztosítani. S az Alaptörvény azt is biztosítaná Magyarország állampolgárainak, hogy 
kiszámítható, egészséges életet éljenek, s ehhez a fröccs véleményünk szerint kevésbé 
járul hozzá, mint jó néhány alapvető élelmiszer, amelyek áfacsökkentésének a 
mértékét elveti a kormányzat.  

Ezek miatt a politikai okok miatt nem tudom támogatni az előterjesztést, 
amiért szíves elnézésüket és megértésüket kérem. Köszönöm szépen.  

Visszaveszem az ülés vezetését, és Turi-Kovács Béla alelnök úrnak adom meg a 
szót.  

 
(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek (LMP), a bizottság elnöke veszi át.) 
 



 9 

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Fröccsügyben elvi 
hozzászólásom van mint fröccsivónak. A magam részéről egész egyszerűen azért nem 
értek egyet ezzel az egész indítvánnyal, mert a fröccsön belüli bormennyiség 
megállapítása minden alkalommal külön méricskélést igényelne, ami teljesen 
lehetetlen, hogy elvégezhető legyen, ezért a kisfröccs, nagyfröccs, házmester és más 
egyéb fröccsfajták összehasonlítása gyakorlatilag elképzelhetetlen. 
Következésképpen, aki ezt jóhiszeműen ide beterjesztette vagy ideírta, az vagy nem 
fröccsivó, vagy azt gondolom, hogy csak hallott a fröccsről. Ha valaki bemegy egy 
vendéglátó-ipari egységbe, és kér egy házmestert, akkor tudja, hogy kap 3 deci bort és 
hozzá 2 deci vizet. Ha azonban ezt egy üvegben kapja meg, akkor az égvilágon semmit 
nem tud arról, hogy abban mennyi bor van és mennyi víz. Azt gondolom, hogy ezt át 
kellene gondolni, és vagy pontosabban meg kellene fogalmazni és – mondjuk – csak 
egy magyar fröccsfajtára kimondani azt, hogy erre van egy kedvezmény, vagy pedig ez 
az egész így a gyakorlatban meggyőződésem szerint nem tud élni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Bencsik János alelnök úr! 
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: A fröccs kérdéséhez nem 

szeretnék hozzászólni, bár osztom az előttem szóló álláspontját. Igazából két olyan 
kérdés van, amelyet megfontolásra javasolnék még a kormányzat, illetve a 
kormányzatot képviselő Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa irányában.  

Az egyik a CNG jövedéki kötelezettség alá vonása. Tudom, ismerem a 
kormányzat álláspontját. Ma a Gazdasági bizottságban délelőtt le is szavazták az ezzel 
kapcsolatos módosító indítványomat. Ugyanakkor ismételten szeretném rögzíteni, 
hogy a CNG-vel hajtott gépjárművek sokkal kevesebb, környezetre terhelő 
szennyezőanyagot bocsátanak ki, amelyek kifejezetten a szállópor-koncentráció 
csökkentését tudják elősegíteni. Tehát egy olyan városban, mint Budapest, amely 
erőteljesen hajlamos arra, hogy szmogos jelenségek alakuljanak ki, meggyőződésem 
szerint ez a legolcsóbb részbeni megoldása vagy elősegítése annak, hogy a szállópor-
mennyiség következtében kialakuló szmog előfordulását vagy annak a súlyosságát 
csökkenteni tudjuk. Tehát ha nem is ebben az előttünk álló adóévben, de az 
elkövetkezendő időszakban érdemes lenne ezt a környezetügyi, illetve a 
nemzetgazdasági szempontok harmonizálása területén ismét végiggondolni. 

Van egy másik, ennél talán fontosabb és súlyosabb kérdés, ez pedig a termékdíj 
kiterjesztésével kapcsolatos kérdéskör, amely meggyőződésem szerint nagyon helyes 
irány. Tehát a tisztítószerek, kozmetikumok termékdíj-kötelezettség alá vonása helyes 
irány; ugyanígy a művirágok, tehát az egyéb műanyag termékek adókötelezettség alá 
vonása szerintem rendben van. Ugyanakkor figyelemmel kellene lennie a törvény-
előkészítőnek és a törvényalkotónak, tehát az Országgyűlésnek arra is, hogy vannak a 
hazai természetes alapanyagokból, hagyományos technikával előállított kézműves 
termékek, amelyekre ugyancsak fog vonatkozni ez a termékdíj-kötelezettség; tehát 
nemcsak a tisztítószerek, hanem a természetes csomagolóanyagok vonatkozásában is, 
a fadobozokra, papír-, rafiacsomagolásra, tehát mindenre kiterjed. Van egy egzakt 
lehatárolása a kézműves termékek előállításának, aminek egy fontos szabálya az is, 
hogy az ebből a tevékenységből származó éves árbevétel nem haladhatja meg a 
600 ezer forintot. Tehát adózási szempontból nem egy túlságosan széles bevételi 
lehetőséget biztosító körről van itt szó. 

Továbbra is megfontolandónak tartom azt az elkövetkezendő egy hétben – 
hiszen ennyi még rendelkezésre áll, hogy a törvényalkotó törvényalkotásért felelős 
bizottsága összesített módosító indítványát megtegye a kormányzattal egyeztetett 
módon –, hogy a kézműves terméket előállítók személyes jogon, tehát alanyi jogon 
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kivételt képezzenek ezen adófizetési kötelezettség alól. Tehát a kézműves terméket 
előállítókra ne terjesszük ki a termékdíjnak ezt a két adónemét, amely érinti a 
gyógynövényekből kozmetikumokat, háziszappant előállító kézműveseket, illetve akik 
természetes csomagolóanyagokat használnak a kézműves portékáik előállításához. 
Erre vonatkozóan voltak bent módosító indítványok, a mai napon azok elvetésre 
kerültek. Ugyanakkor, ha komolyan vesszük a vidék megtartó képességének, 
fenntarthatóságának a közpolitikai és nemzetpolitikai szempontjait, akkor érdemes 
még ezt végiggondolni, és a TAB elé történő végleges beterjesztésig kormányzati, azon 
belül nemzetgazdasági minisztériumi szinten újragondolni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen Bencsik János alelnök úrnak. Turi-Kovács Béla 

alelnök úr kért újra szót. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Mindazzal, amit alelnök úr itt elmondott, én egyetértek, és úgy gondolom, hogy ezt 
érdemes lenne valamilyen formában támogatólag meg is határoznunk, hogy mi ez, 
amit mi támogatni és hogyan kívánunk. 

Ugyanakkor, talán egy extrém dolgot mondok, de mégis el akarom mondani, 
hogy bár magam személy szerint nem kedvelem a művirágokat, de azt azért világosan 
látni kell, hogy nagyjából-egészében egyes vidékeken pontosan arról van szó, amiről 
itt alelnöktársam beszélt a természetes alapanyagú szappan- és egyéb termékeknél. 
Ez ott egy elég jelentős résznek munkát ad, és az előállítást is családok helyben végzik 
el. Át kellene gondolni ennek ezt a részét is, mert meggyőződésem szerint önmagában 
az ott fölhasznált műanyagmennyiség nem olyan mennyiség, amely az egyébként 
előállított hulladékmennyiségünkön belül valamiféle meghatározó nagyságrendet 
képviselne. Azonban ha egyedi felmentések lennének lehetségesek, akkor 
meggyőződésem szerint ez is segítené azt, hogy egyes térségekben ne maradjanak 
kereset nélkül, mondjuk, olyan, általában idős emberek; nagyon gyakran igen 
tehetséges kézügyességű idős asszonyok állítják elő ezeket a helyben egyébként jól 
eladható termékeket. Tehát úgy gondolom, ezen is érdemes gondolkodni. 

 
ELNÖK: Mivel szót szeretnék kérni, átadom az ülés vezetését Bencsik János 

alelnök úrnak. 
 
(Az ülés vezetését Bencsik János (Fidesz), a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Sallai elnök úré a szó. 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen. LMP-s 

parlamenti képviselőként szomorúan veszem tudomásul, hogy engem a kisgazda 
platform nem vett be, de egyébként már többedjére állapítom meg, hogy teljes 
mértékben egyetértek Turi-Kovács Béla úr véleményével, mind a fröccsös témában, 
mind sok más tekintetben. S nagyon furcsa helyzet alakul ki, hogy én ellenzéki 
képviselőként gondolom úgy, hogy mégis megvédem picit ezt a termékdíjas 
szempontot, hiszen környezet- és természetvédelmi szempontok kívánják ezt 
mindazon esetekben, amikor nem lebomló és nehezen újrahasznosítható hulladék 
temetőnként évente akár több köbméter mennyiségben keletkezik, hiszen akkor ez a 
környezetvédelmi megfontolások alapján bizony sajnos az ártalmatlanítás költségeit 
is figyelembe véve indokolt lehet.  

Mindössze az lehetne itt a szerencsés, ha azoknak a technológiáknak, amelyek 
kiválthatják az így keletkező termék iránti igényt, a támogatására lenne mód, tehát 
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mindazt, ami ilyen papír alapú, lebomló virágokkal vagy bármi mással történik, és 
lehetőséget ad a kegyelet kifejezésére, azt viszont támogatnánk.  

A másik téma, amiben megjegyzést szeretnék tenni: Bencsik János alelnök úr 
véleményével is teljes mértékben egyetértek abban, hogy a kézi termékek és a vidéki 
lakosság esetében kiegészítő jövedelemszerzésre lehetőséget adó termékek esetében 
nagyon hasznos lenne viszont a termékdíj mellőzése. Ezt teljes mértékben nemcsak 
hogy támogatom, hanem magam módosító indítványt is nyújtottam már be ez ügyben 
a tisztelt Házhoz, de sajnos a jelenlegi gyakorlat alapján, miután ellenzéki képviselő 
nyújtotta be, ennek a támogatásának a kormánypárt részéről leginkább elméleti a 
lehetősége. Tehát a magam részéről megköszönném, ha a kormánypárt felvállalná ezt 
az ügyet, mert nagyon sok kis családi gazdaság, amely a kormány által támogatott 
preferenciacsoport, valóban kiegészítő jövedelemszerzésként állít elő különböző ilyen 
jellegű termékeket, és nekik nagy segítség lenne az, hogy a piacképességüket azáltal 
segítsük, hogy az árat sikerül alacsonyabban tartani termékdíjmentesen, akármilyen 
kicsi is ennek a mértéke. Tehát megköszönném, hogyha a kormánypárti 
képviselőtársaim segítenének ebben, és támogatnák ezt a törekvést. Köszönöm 
szépen. 

Visszaveszem a levezetést, és megadom a szót Bencsik János alelnök úrnak. 
 
(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek (LMP), a bizottság elnöke veszi át.) 
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szólás 

lehetőségét ismételten.  
A bizottságunk által alkalmazott szakértő anyagát áttekintve elkezdődött egy 

belső szakpolitikai egyeztetés kormánypárti oldalon, és magát a szakértői anyagot, 
javaslatcsomagot is, amit itt a képviselőtársaim megkaptak a meghívóval együtt, a 
tegnapi napon rendelkezésére is bocsátottuk a Nemzetgazdasági Minisztériumnak, és 
jó szívvel tudjuk ajánlani annak érdemi megfontolását. 

A magam részéről bizakodom abban, hogy az egy hét valóban elegendő lesz 
arra, hogy a konkrét javaslatok figyelembevételével ennek a körnek a termékadó 
megfizetése alóli mentesítése része lehessen a módosított adójogszabálynak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatást, és bízom benne, hogy a 

kormányoldal számára ez vonzó lehetőség lesz arra, hogy támogassák. Megkérdezem, 
hogy van-e még a vitában bármilyen képviselői hozzászólás. (Nincs jelentkező.) 
Megállapítom, hogy nincs.  

Ebben az esetben tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a házszabály 44. § (1) 
bekezdése értelmében a kapcsolatos megállapításokat a bizottság jelentése fogja 
tartalmazni, így erről a jelentés elfogadása során fogunk dönteni.  

Bocsánatot kérek a figyelmetlenségemért, megkérdezem, hogy az 
elhangzottakkal kapcsolatban az előterjesztők kívánnak-e észrevételeket tenni vagy 
válaszokat adni.  

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Igazából csak egy szakmai észrevételem lenne a fröccsel kapcsolatban. A fröccsnek 
nem az áfakulcsát csökkentettük, hanem a jövedéki adóját. Ez csak egy 
különbségtételt akar megszüntetni, ugyanis ha a jelenleg hatályos szabályok alapján 
szódát veszek a kocsmában és bort kimérve, akkor annak nulla forint a jövedéki 
adója, míg ha egy palackozott fröccsöt, annak pozitív jövedéki adója van. Csak ezt a 
különbségtételt akarjuk megszüntetni. S hogy ez milyen típusú fröccsre vonatkozik? 
Nos, a benyújtott törvényjavaslat meghatározza, hogy 8,5 térfogatszázalékot meg nem 



 12 

haladó alkoholtartalmúra, és fontos, hogy ez kiszerelt keverék, tehát eleve palackozott 
fröccs, amelynek a szőlőbor aránya meghaladja az 50 százalékot. Bár ez nem hozzánk 
tartozik, de biztos vagyok benne, tudni kell, hogy amikor palackozott fröccsöt 
előállítanak, abban mennyi a bor aránya, ezért úgy gondolom, hogy ez a gyakorlatban 
nem fog majd problémát okozni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Elnézést kérek a rossz 

szóhasználatért, én általában adócsökkentésre gondoltam. De tényleg rossz volt a 
szóhasználatom, és köszönöm szépen a kiegészítést. Annyit azért hadd mondjak az 
előterjesztőnek, hogy a saját társadalmi referenciacsoportomban számos olyan ember 
van, akit a fröccsök és a borok birodalmában tömeggyilkosként rég elítéltek volna, 
ennek ellenére egyetlenegy olyan embert sem ismerek, aki azt palackozottan 
vásárolná meg, ezért ennek az életszerűségét még mindig egy picit megkérdőjelezem. 
Köszönöm szépen a választ.  

A részletes vita e szakaszát a házszabályi rendelkezéseknek és az ügyrendnek 
megfelelően ezennel lezárom, és áttérünk a vita második szakaszára, a benyújtott 
módosító javaslatok megvitatására. Jelen pillanatban elnökként nem tudok arról, 
hogy bárki is nyújtott volna be módosító indítványt, de a házszabályi előírásoknak 
megfelelően még most is lehet módosító indítványt tenni, a jegyzőkönyv 
tartalmazhatja ezt. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e bárkinek konkrét 
módosító indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) 
Megállapítom, hogy nincs. Jelen pillanatban ez bizottsági szinten nem fog 
megvalósulni, ennek ellenére bízom benne, hogy a kormánypárti oldal a bizottságban 
elhangzott véleményeknek megfelelően más módon fog élni azzal a lehetőséggel, hogy 
jobbá tegye ezt a javaslatot.  

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottság dönteni fog a 
részletes vita lezárásáról, valamint a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról. Az első kérdésem az, hogy van-e még bárkinek bármilyen véleménye a 
vitában vagy pedig lezárhatom a vitát. (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy nincs 
hozzászólási igény.  

Szavazásra teszem fel, hogy a részletes vitát lezárhatjuk-e. Aki egyetért a 
részletes vita lezárásával, az kérem, hogy emelje fel a kezét! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy egyhangú döntéssel lezártuk a részletes vitát.  

Kérdezem a bizottságot, felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy 
gondoskodjon a bizottság döntéseit összefoglaló jelentés aláírásáról és benyújtásáról 
az ülésen elhangzottaknak és az ülés jegyzőkönyvének megfelelően. Kérdezem, hogy 
ezt a felhatalmazást megadja-e a bizottság. Aki támogatja, az kérem, hogy 
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Nem tudom, az ügyrend ilyenkor hogy szól, saját 
magam tartózkodjak-e vagy pedig megszavazzam, de majd erről is kérünk 
állásfoglalást. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja.  

Most a részletes vitáról szóló jelentés elfogadása esetét kell megvizsgálnunk és 
azt, hogy benyújtjuk-e a jelentést. Szeretném jelezni, hogy a tartózkodásom leginkább 
azért van, mert a házszabály jelenlegi értelmezése szerint a kisebbségi véleményt nem 
tudnám elmondani és rögzíteni, ha elfogadnám. A házszabály szerint ezért vagyok 
kénytelen tartózkodni, illetve nem elfogadni a javaslatot. Ez személyes megjegyzés 
volt, amiért elnézésüket kérem.  

Kérdezem, hogy a tisztelt bizottság elfogadja-e a részletes vitában 
elhangzottakkal kapcsolatos jelentést. Aki elfogadja, az kérem, hogy kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 igen szavazat. Kérem, hogy aki tartózkodik, 
az kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 3 szavazat. Matematikai 
okokból ellenszavazat nem lehet.  
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Nem kötelező, de lehetősége van a bizottságnak a bizottsági vélemény, tehát az 
elfogadó vélemény és a kisebbségi vélemény ismertetésére előadót állítani a plenáris 
ülésre. Ők ismertetik a bizottság jelentését és az azzal kapcsolatos kisebbségi 
véleményt. Kérdezem a bizottságot, hogy a házszabály 117. § (1) bekezdése alapján 
kíván-e előadót állítani, aki a bizottság jelentését és jelen véleményét az Országgyűlés 
ülésén ismerteti. (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy nincs olyan javaslat, amely 
alapján bárki szeretné a véleményt ismertetni. A bizottságnak kellett volna döntenie a 
kijelöléssel kapcsolatban, de erre nem érkezett indítvány.  

Miután volt olyan bizottsági tag, aki nem szavazott igennel a jelentés 
tartalmáról, a házszabály 117. § (2) bekezdése alapján a kisebbségi vélemény 
előterjesztésére lehet jelezni az igényt. A bizottságnak ezzel kapcsolatban nem kell 
döntenie, mert erre a vonatkozó bekezdés alapján lehetőség van. Én jelezni kívánom, 
hogy a kisebbségi véleményemet képviselni kívánom az Országgyűlésben. Kérem, 
ennek szíves tudomásulvételét, sőt a jegyzőkönyvben történő rögzítését.  

Felhívom a bizottság előadóinak figyelmét, hogy a bizottsági és a kisebbségi 
vélemény csak olyan elemeket tartalmazhat, amelyek a bizottsági vitában 
elhangoztak. Ez, ugye, saját magamra vonatkozik, és megígérem, hogy nem fogok 
mást mondani, mint amit itt is elmondtam.  

Köszönöm az előterjesztő részvételét és a napirendi pontokat, és külön 
megköszönöm Palotai Kingának és Demeter Zsuzsannának, hogy voltak szívesek 
átfáradni az irodaházba, és köszönöm szépen a részvételüket. További jó munkát 
kívánok!  

A 2. napirendi pont tárgyalását lezárom. Köszönöm szépen a bizottság 
tagjainak a konstruktív részvételt.  

Tájékoztató a Kunbaján illegálisan lerakott hulladék miatt kialakult 
helyzetről 

Megkezdjük a 3. napirendi pont tárgyalását, amelynek hivatalos neve 
„Tájékoztató a Kunbaján illegálisan lerakott hulladék miatt kialakult helyzetről”. 
Újfent tisztelettel köszöntöm V. Németh Zsolt államtitkár urat. Az előzetesen 
egyeztetetteknek megfelelően most az lenne az ügyrend, hogy először államtitkár úr 
tart egy általános beszámolót a jelenlegi helyzetről, majd utána a bizottság tagjai 
kérdéseket intézhetnek az államtitkár úrhoz ebben a témában, amelyekre az 
államtitkár úr válaszolni fog.  

Átadom az előterjesztés lehetőségét.  

V. Németh Zsolt tájékoztatója 

V. NÉMETH ZSOLT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Köszönöm a 
szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Amikor a kunbajai szemétről szót ejtünk, akkor 
azért illik egy történelmi áttekintést is adni az ügyről, hiszen ez egy nyolcéves 
történet. 2006-ban több mint 4 ezer tonna hulladék érkezett illegálisan 
Magyarországra Németország két tartományából, Bajorországból mintegy 900 tonna, 
Baden-Württembergből pedig 3200 tonna. Ezt annak idején 16 településen összesen 
húsz helyszínen helyezték el – ez négy zöldhatóság illetékességi területét jelenti –, 
többnyire felhagyott hulladéklerakókban vagy elhagyott laktanyákban, 
téeszmajorokban. A behozott hulladék összetétele heterogén, többnyire műanyagot és 
gumit, de egyéb frakciókat, például papírt, textilt és fémet is tartalmazott.  

Nyolc év múltán mi maradt ebből? Ha a mennyiséget nézzük, akkor körülbelül 
160 tonna, tehát az összes mennyiségnek mintegy a 4 százaléka az, ami 
rendezetlennek mondható. Hogy ez veszélyes-e a környezetre? Nem. Ezt tehát 
rögzítsük. Akkor mi végre ez a hatalmas érdeklődés? Ezen sokat gondolkoztam. Lehet 
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egy ilyen leágazása is, ami a nemzeti önérzetből fakad, hogy idehozták a németek a 
szemetüket, aztán még mindig, nyolc év után is rendezetlen ez a dolog, vajon 
megtettünk-e mindent annak érdekében, több kormány alatt is, hogy ne maradjon 
még ez a néhány százalék sem. 

Az adatokat, iratokat alaposan áttanulmányozva, néztem a dátumokat és 
intézkedéseket, hogy vajon hol volt valamiféle lyuk az intézkedésben, hogy nem 
követte az egyik kötelezés a másikat – és ilyeneket nem nagyon találok. Egy helyen 
találtam vagy másfél évet, de ebben az időszakban is ott bírósági eljárás volt 
folyamatban. 

Nos, hát hova került a 96 százalék? Azért erről is néhány szót. 1829 tonnát hat 
helyszínről visszaszállított a baden-württembergi hatóság. Bajorország vállalt mintegy 
450 tonnát, azonban nem írta alá ezt a megállapodást, és kutatva az akkori iratokban, 
azért nem, mivel vitatták az egyértelmű és egyoldalú felelősségüket, mondván, hogy 
hiszen a magyar állam is eljárást, büntetőeljárást indított az érintettekkel szemben – 
egyébként 19 személy ellen vádemelési javaslattal zárult ez az ügy –, és vitatták azt, 
hogy ez egyértelműen sárga listás hulladék volt-e, avagy zöld; tehát vita volt ez 
ügyben. S ezért aztán a nyolc év alatt az ezen kívüli hulladék – tehát azt mondjuk, 
hogy a közel felét visszavitték a bajorok – jelentős részének, így például lerakón 
elhelyezett hulladék helyben maradt Soltvadkerten, Kiskunhalason, Imrehegyen, 
Kiskunmajsán, Pirtó településeken, itt rekultiváció keretében történt meg az 
ártalmatlanítása. S ennyi idő múltán engedjük meg azt az akkori hatóságoknak, akár 
minisztériumnak is, hogy mérlegelték azt, vajon értelmes-e többéves pereskedéssel 
visszavitetni vagy ártalmatlaníttatni a bajorokkal azt a hulladékot; vajon nagyobb 
költséget jelent-e az, ha az ott meglévő százszorosát, százötven-kétszázszorosát 
jelentő hulladékkal együtt rekultiválják, amúgy európai uniós támogatásból. 
Szerintem helyes döntés volt ez egyébként, hogy ezeket a helyeken ezt megoldottuk, 
mert látszik az, hogy kétséges lett volna ennek az ügynek a kimenetele. 

Jelenleg viszont még három helyszínen található hulladék, mintegy 160 
tonnányi: Kunbaján két helyszínen és Vaskúton. A kunbajai téeszmajorban levő 
hulladék története a 2008. február 12-én kelt, március 4-én jogerőre emelkedett 
határozattal kezdődik. A Szinkron 99 Kft.-t kötelezte a hatóság, határidőt szabott 
meg, ez április 30-a; közben átkerült ez az ügy egy másik felügyelőség területére 
átszervezés folytán; majd miután 2008. október 10-én helyszíni szemlét tartottak, 
ahol ennek egy része visszaszállítását Baden-Württemberg vállalta, tehát ennek is egy 
olyan része volt, itt 507 tonna mennyiségű hulladékot szállítottak el; az ingatlanon 
maradt még 50 tonna mennyiségű, bíróság által lefoglalt, piros festékkel megjelölt 
hulladék, ezen felül több, olyan 10-20 tonnányi el nem szállított hulladék. Tehát 
innen indulunk, erről az 50-70-ről. 

2008. december 5-én helyszíni ellenőrzést tartottak, miután november 18-án 
megszüntette a bíróság a hulladék lefoglalását. A felszámoló vállalta – hiszen közben 
ez a kft. felszámolásra került –, hogy teljesíti a határozatban előírtakat, február 28-ai 
határidővel. Azután értesítette a felszámoló a felügyelőséget, hogy a hulladékkal 
együtt értékesítik. Itt tartunk 2009. március 27-én. A hatóság ismételten 
nyilatkozatra szólította fel a felszámolóbiztost április 3-án. Ő újra tájékoztatott, hogy 
folyamatban van az eladása. Majd fölmerült a Duna-Dráva Cement Kft. számára való 
átadása. Június 29-én a felügyelőség tájékoztatást kért. Tehát lehet látni, hogy azért 
hónapról hónapra történt valami. Majd válasz nem érkezett. Július 23-án levélben 
szólította fel ismét, szeptember 15-ére idézte a felszámolót a hatóság. November 20-
án újra tájékoztatást adott a felszámoló, hogy folyamatban van az ingatlan 
értékesítése. És itt van az a jelzett 18 hónapos lyuk. Hozzáteszem, ebben az 
időszakban is tájékoztatták a hatóságot, hogy a főügyészség értesítette a 
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felügyelőséget, miszerint tudomásukra jutott, hogy a kunbajai ingatlant értékesítik. 
Tehát a bírósággal együttműködött a hatóság folyamatosan. És az új tulajdonost 
idézte, aki jelezte, hogy továbbértékesítette ezt az ingatlant Futó Istvánnénak. Az új 
tulajdonos felelősséget vállalt az elszállításra.  

A június 18-án megtartott helyszíni ellenőrzésen részt vett az új tulajdonos 
képviselője, mintegy 72 tonnában határozták meg akkor a hulladék mennyiségét. 
Augusztus 24-én határozatban kötelezték, majd fellebbezést nyújtott be, majd ezt a 
fellebbezést helyben hagyták december 28-án, amely jogerőre emelkedett. A kötelezés 
2012. január 27-én járt le. Új határidőt tűztek ki – március 25-én tartunk már. 
Részlegesen teljesített, valamennyit elvitt a hulladékból. Majd eljárási bírságot 
szabott ki a hatóság, ami ellen fellebbezést nyújtott be. A fellebbezést helyben hagyta 
’13. május 9-én, majd újra ellenőrzés volt május 18-án, ahol látszott, hogy újabb 
hulladékelszállítás nem történt, újabb eljárási bírságot és újabb határidőt jelöl ki.  

És ez így ment tovább. Kollektív büntetésben nem részesíteném a tisztelt 
bizottságot, hogy folyamatosan végigmondom. (Derültség.) Április 4. napja volt az új 
teljesítési határidő, de ez sem volt a német szemét alóli felszabadulás napja. 
(Derültség.) Így 500 ezer forint eljárási bírságot május 5-én kitűzött, már ebben az 
évben, ez ellen újabb fellebbezést jelentettek be, majd jelezték, hogy már csak 30 
tonna van, szemben a 60-70 tonnával. Hiánypótlásokra szólították fel, bemutatott 9,3 
tonna hulladék átadását igazoló szállítólevelet Futó Istvánné. Majd felszólították, 
hogy az elszállítást igazoló bizonylatot küldje meg. Újabb 10,54 tonna hulladék 
elszállítását igazolta. Nyilatkozattétel; megállapították október 6-án, hogy valótlant 
állított, mert még 5-10 tonna ezen a területen van. Fellebbezést jelentett be, a 
fellebbezés elbírálása folyamatban van. Ezen a kunbajai volt szövetkezeti telephelyen, 
téeszmajorban a napokban újabb hulladékszállítás történt az október 6-ai szemléhez 
képest. 5-10 tonna helyett most már csak olyan 12 zsáknyi hulladék van, 4-5 köbméter 
mennyiségű hulladék áll halomban a betonozott területen. Viszont szeptember 24-én 
végrehajtási eljárás keretében elrendelték a Futó Istvánnéval szemben összesen 
kiszabott 1 millió 350 ezer forintból még fennálló 1 millió 330 ezer forint eljárási 
bírság összegének erejéig a kunbajai ingatlanra jelzálogjog bejegyzését. Ebből is 
látszik, hogy történtek intézkedések, és jelentős mennyiségű hulladékhalom 
keletkezett a papírokból az eljárás során. A hatóság minden lehetőséget kihasznált 
arra, hogy ez az ügy megoldódjon.  

A kunbajai határőrlaktanya területén még van hulladék. A Szinkron 99 Kft. 
esetében is kötelezéssel kezdődött a dolog. A bíróság itt is lefoglalta a hulladékot, 
majd feloldotta, majd a felszámoló vállalta, majd a felszámoló jelezte, hogy a 
hulladékkal együtt értékesíti az ingatlant. Felszólították, de ismét nem érkezett válasz, 
aztán újra felszólították. Ahogy ez ment, abban nem látszik változás. Közben a 
hatóság az eljárási büntetést kirótta. A 2013. november 21-én kelt levélben a 
felügyelőség tájékoztatást kért a Bács-Kiskun Megyei Bíróságtól az ügyben folytatott 
büntetőeljárás eredményéről. A bíróság megküldte a másodfokú végzést, amelyben 
helyben hagyta a Kecskeméti Városi Bíróság ítéletét. Bűnösnek mondta ki Halász 
Istvánt, és kötelezte, hogy az eredeti állapotot állítsák helyre. Itt is el tudnám 
mondani azt a hosszú folyamatot, amelyben bírságok és fellebbezések hosszú sora 
volt, megkérdőjelezve a szakvéleményeket, hogy a bálák súlyát helyesen állapítják-e 
meg. Ebben az esetben is van felelős, hiszen Futó Istvánné átvállalta a felelősséget.  

Jelzem, hogy a harmadik helyszínen, Vaskút településen – ez ugyan nem 
tartozik az ügyhöz – 80 tonna hulladék tárolása történik egy engedéllyel rendelkező 
hulladéklerakó elkülönített részén.  

Úgy látjuk, hogy az ügyben eddig jelentős bírság kiszabása történt meg. Az 
állam ezt majd valamikor nyilvánvalóan az ingatlanokon keresztül értékesíti, azonban 
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készek vagyunk arra, hogy ha ezek a lehetőségek is kimerülnek – még egyszer 
mondom, nem veszélyezteti a környezetet –, akkor a maradék hulladékot 
ártalmatlanításra elszállítsuk.  

Röviden ez a történet.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Megkérdezem a bizottsági tagokat, 

hogy első körben kiben merült fel kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban. (Nincs 
jelentkező.) Amennyiben nincs ilyen, akkor, ha megengedi Bencsik János alelnök úr, 
átadom az ülés vezetését, hogy szót tudjak kérni.  

 
(Az ülés vezetését Bencsik János (Fidesz), a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Elnök úré a szó.  

Kérdések, észrevételek 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen, alelnök 
úr. Személyesen is köszönöm szépen államtitkár úr beszámolóját. A politikai felütésre 
annyit hadd reagáljak, hogy ennek az aktualitása nyilvánvalóban annyiban adott, 
hogy megkerestek azzal, hogy aki annak idején részben érintett és felelős volt, az az 
önkormányzati választásokon újra próbálkozott. Ezért van az, hogy ez most felszínre 
került, tehát nem szakmai okok miatt került újra felszínre ez a probléma. Ugyanakkor 
részben megköszönöm, hogy nem mondta végig a teljes eseményeket, a magam 
részéről viszont részben sajnálom, hogy nem mondta végig, mert amit elmondott, az 
egy nagyon tipikus magyar közigazgatási történetnek tűnik, amiből hosszú-hosszú 
népmeséket lehetne szőni, hogy egy-egy ügy, egy-egy ilyen jellegű probléma 
közigazgatási és egyéb szinteken hogyan tud évekre elhúzódni.  

Arra kérem államtitkár urat, hogy a kérdéseim felvetését ne vegye személyesen 
magára, hiszen tudom, hogy posztjának a betöltése előtt keletkezett a problémák 
jelentős része, és nem is érzem azt, hogy személyesen felelősséggel tartozna a 
történtekért. Ugyanakkor felmerül bennem a kérdés, hogy ez a tipikus magyar 
történet ezzel a sok-sok eseménnyel nem mutatja-e egy kicsit a magyar környezet- és 
természetvédelmi – jelen esetben a környezetvédelmi – intézményrendszer 
hatékonytalanságát. Tehát az merül fel bennem, hogy államtitkár úr miután átvette 
ezt a területet, hatékonynak és ütőképesnek érzi-e a környezetvédelmi 
intézményrendszert, és alkalmasnak ítéli-e meg arra, hogy egy ehhez hasonló 
szennyezőforrás esetében hatékonyan tudjon fellépni az ártalmatlanítással és a 
szennyezési források megszüntetésével kapcsolatban.  

Szintén nagyon aranyos történet ebben az általam soha nem ismert és ezért 
megbántani nem kívánt Futó Istvánné személye. Az Állami áruház című filmben 
Gobbi Hilda hivatalos bűnbak volt, hogy mindig legyen valaki, aki a szőnyeg szélén 
áll. Kicsit ilyennek tűnik nekem ebben az ügyben az említett hölgy szerepe, aki 
mindig, minden esetben átvállalt felelősségeket. Ugyanakkor tényleg felmerült 
bennem ennek a kapcsán is, hogy mennyire hatékony és életszerű az a közigazgatási 
rendszer, amely a környezet- és természetvédelmi jogokkal kapcsolatos 
kötelezettségeknek próbál érvényt szerezni.  

Államtitkár úr több alkalommal elmondta, de legalább kétszer hangsúlyozta, 
hogy jelen pillanatban nincs potenciális szennyező helyzet, és nincs környezeti 
kockázat. Ha nem veszi tiszteletlenségnek, rákérdeznék arra, hogy ezt honnan tudja. 
A környezetvédelmi törvény korábbi rendelkezései alapján az azonosítatlan és 
válogatatlan kommunális hulladék is veszélyes hulladéknak tekintendő. Ezt több 
tiszai szennyezési és elmosott hulladékügyben megtanultuk. Tényleg van arra 
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garancia, hogy ez semmilyen vízbázis- vagy talajszennyezéssel nem jár? De leginkább 
az merül fel bennem az ügy kapcsán, van-e garancia arra, hogy valóban csak ennyi 
történt. Azóta ez senkinek nem jutott az eszébe, a schengeni határnak köszönhetően a 
jövőben ez kiszűrésre kerül, és ilyen soha többet nem fordulhat elő?   

Egyetlen kérdés merül még fel bennem. Több esetben is említette az eljárási és 
környezetterhelési bírságok kiszabását. Ennek ellenére kíváncsi lennék arra, hogy az 
ártalmatlanítás teljes költségének a hátterében a közpénz milyen egyenleget mutat, 
tehát hogy mennyibe kerül mindez az országnak, és mennyi az, amit ebből az eljárási 
díjak finanszíroztak. Itt nyilvánvalóan csak az arányokról van szó, nem kell, hogy ezt 
fillérre pontosan kiszámoljuk.  

Az egész aktualitását alapvetően három apróság adja, és ezzel be is fejezem. Az 
önkormányzati kampány idején jártam a cikói regionális hulladéklerakó helyszínén 
Szekszárd mellett, ahol azt láttam, hogy uniós pénzekből elvileg profi technológiával 
megépített rendszer is jelent potenciális szennyező forrást, és láttam, hogy még egy jó 
rendszernek is, amelyet sok pénzből építettek ki, lehet nagyon komoly környezeti 
kockázata abban az esetben, ha nincs elég forrás a környezetvédelmi technológiák 
betartására, ami tekintetében a rezsicsökkentési törekvések sajnos nagyon sok 
kommunális szolgáltatónál okoztak problémát. Ott konkrétan az a helyzet, hogy a 
nagy mennyiségű csapadékvíz átmosta a kommunális hulladékot, és a csapadékvizet 
gyakorlatilag a környékbeli patakba engedték ki.  

Ugyancsak érdekességként mondom államtitkár úrnak – bár nyilván több 
információja van erről –, hogy nem sikerült pontos felmérést készíteni a civil 
szervezeteknek arra vonatkozóan, hogy hogyan növekedett a háztartásokban az 
általános hulladékégetés, a háztartási hulladék égetése. Civil szervezeti törekvések 
vannak ennek felmérésére, de nem tudják felmérni, habár általános lakossági 
vélemények jönnek be azzal kapcsolatban, hogy nagyon sok vidéki háztartásban zajlik 
folyamatosan hulladékégetés, ki tudja milyen háttérrel. És hát itt van még Kunbaja.  

Hadd említsek még egy adatot. Az Eurostat legutolsó eredményei alapján 
Magyarországon a szelektív hulladékgyűjtés óta 2013 volt az első év, amikor a 
feldolgozás mértéke csökkent, és a szelektíven gyűjtött anyagok mértéke negatív 
tendenciát mutat. Emiatt van bennem egy jelentős aggály a tekintetben, hogy az 
ország hulladékgazdálkodási helyzete hogyan is áll. S a kunbajai helyzet kapcsán az is 
felmerül bennem, hogy a viszonylag friss státuszból adódó lehetőségek 
figyelembevételével hogyan látja ennek a területnek, a környezetvédelmi igazgatásnak 
és a hulladékgazdálkodásnak a jövőjét. Hogyan lesz mód arra, hogy ezek a problémák 
hosszabb távon ne jelentkezzenek? Köszönöm szépen.  

Visszaveszem az ülés vezetését, és megadom a szót államtitkár úrnak. 
 
(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek (LMP), a bizottság elnöke veszi át.) 
 

V. Németh Zsolt válaszai 

V. NÉMETH ZSOLT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Köszönöm 
szépen. A legkevésbé sem veszem személyes sértésnek az érdeklődést, hiszen 
nemcsak az Országgyűlés vagy annak bizottsága részéről, hanem általában a sajtó 
részéről is fokozott érdeklődést mutatott ez az ügy, talán a jelentőségén egy kicsit 
túllépve is. Bár én azt mondom, hogy maga a nyolc év valóban számos tanulsággal 
szolgál, ezért is tanulmányoztam kitüntetett figyelemmel ezt az ügyet. S szerintem ez 
az elmúlt évekbeli hazai közállapotainkról és a felszámolók világáról is szólt.  

Mindkét történetben az volt, hogy megkérdőjelezhető a felszámolók 
korrektsége, hiszen itt egymás után adták el az ingatlant azzal az ígérettel, hogy 
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megtörténik az ártalmatlanítás. Tehát nem véletlen, hogy a kormányzat ebben a 
világban azért rendrakásra kényszerült. 

Hogy veszélyes-e: a felügyelőségek vizsgálata alapján nem veszélyes. Tehát 
helyben tekintették meg ezeket a hulladékokat, nincs olyan szétszóródása, hogy ne 
tudnák azonosítani valamennyi fajtáját; a magántulajdonon levő hulladék is 
betonfelületen van. 

Vajon a szervezetrendszer vagy intézményrendszer hatékony-e? Itt azért nem 
csupán a zöldhatóságok tevékenységéről van szó, mint mondtam, a bíróságról is. Azt 
is érdemes lenne megvizsgálni – eddig nem jutottunk el –, hogy a 19 vádemelésből 
hány ítélet és milyen született.  

Közpénzbe került-e? Biztosan került. Kevesebb, mint 50 százalékát vitte vissza 
Németország, azonban hogy ez a közpénz európai uniós közpénz vagy hazai, jelentős 
részben, azt mondom, hogy európai uniós közpénz volt. És nem hiszem, hogy 
többletenergiát jelenthetett ahhoz képest, mint amikor, mondom, az összhulladékkal 
rekultiválnak egy hulladéklerakót; hogy az 1 százalékát vagy kevesebbet kitevő, 
néhány teherautónyi hulladéknak a rekultiválása kimutathatóan többletforrást 
igényelne, mint ha azt gondosan elszállították volna valahová, és hosszú éveken 
keresztül kétséges pereket folytattak volna még. Szerintem helyes döntést hoztak, 
hogy kárt ne okozzon a hulladék.  

Ártalmatlanítás. Volt önkormányzati részvétel is ebben. Egy településnél 
láttam, hogy elszállította saját forrásból hulladéklerakóba… (Lapozgat a papírjai 
között.) Most nem fogom megtalálni… Tehát önkormányzatok is beszálltak ebbe, de 
azért jelentős részében nem erről volt szó.  

Háztartásihulladék-égetés. Előkészítünk egy országos akciót a PM10-es 
problémát is segítendő. Egy „Fűts okosan!” országos akció készül, jövő héten, azt 
követően ez indulni fog. Jelentősnek látjuk ezt a problémát, és ennek része nyilván a 
hulladékégetés. Én megrökönyödve látom azt, hogy néha azt hiszik, hogy amúgy ők 
környezettudatosak; a nénike, aki 75 éves vagy 80, és otthon a tűzhelybe begyújt egy 
régi ruhával, ő azt hiszi, hogy ha 50-60 évvel ezelőtt tehette ugyanezt, amiben nem 
volt műszál, ma pedig PET-palackot fog égetni – ő azt hiszi, hogy ő környezettudatos. 
Tehát erre szerintem rá kell irányítani a figyelmet, és erre energiát is fordítunk. Itt 
szükség van az önkormányzatok konfliktusvállalására is, hiszen akár az avarégetések 
kapcsán is azért a helyi szabályozásokat megtehetik, de ezzel együtt a 
hulladékégetését is. És teljesen világossá kell tenni, hogy itt nem valamiféle 
kellemetlenségről van szó, a füstnek valamiféle kellemetlen hatásáról, hanem 
egyértelműen mérgező hatásáról. Tehát a helyén akarjuk kezelni ezt a problémát. 

A csökkenő feldolgozást cáfolnám, ez egy téves adat volt. Fel fogok rá készülni, 
éppen nincs nálam az a feljegyzés; én is felfigyeltem erre az adatra. Ezek 
adatszolgáltatási hiányosságok voltak, egyébként éppen ezért is szükséges majd az új 
információs rendszernek a létrehozása, mert nem csökkent az újrahasznosított 
hulladékmennyiség. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Megkérdezem a bizottság tagjait, 

hogy merült-e fel más kérdés a hulladékgazdálkodás, illetve konkrétan a kunbajai 
illegális hulladéklerakással kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy 
nem merült fel kérdés. Ezért ebben a napirendi pontban a lezárás felé hajlok. 

Azonban még egyetlen megjegyzést ha megenged államtitkár úr, teljes 
mértékben megengedve és osztva az ön szakmai véleményét, ami arról szólt, hogy 
általában a társadalomnak a környezettudatossága, környezet- és természetvédelmi 
ismeretei nagyon-nagyon komoly hiányosságokat mutatnak, ez ügyben szeretném 
nagy tisztelettel megkérni önt, hogy a 2015. évi költségvetés tárgyalása során 
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következetesen szíveskedjen kiállni annak érdekében, hogy a környezet- és 
természetvédelmi civil szervezetek, akik számos ilyen szemléletformáló és 
ismeretterjesztő tevékenységet elláttak, az ő támogatásukra szánt források újra el 
tudjanak kezdeni emelkedni. Kérem, engedje meg, hogy ennek kapcsán felhívjam arra 
a figyelmét, hogy az itt mellettem ülő dr. Turi-Kovács Béla úr miniszterségének utolsó 
évében, 2002-ben volt utoljára 1 milliárd forint fölött az a KAC közcélú keretből, amit 
zöld civil szervezetek általános szemléletformálásra és ismeretterjesztésre 
fordíthattak; majd az őt követő Kóródi Mária az első évében a felére csökkentette, és 
500 millióban határozta meg; majd az őt követő Persányi Miklós 350 millióra 
csökkentette ezt, az ő miniszterségének utolsó évében pedig ez már 99 millióra 
csökkent. Sajnos az elmúlt négy évben is ez a tendencia, és 70-90 millió forint között 
volt az, amit ilyen jellegű törekvésekre tudott szánni a szaktárca. E probléma 
kezelésének ésszerű, logikus és hatékony módja lenne, ha újra növelhető lenne annak 
a mértéke, hogy a zöld civil szervezetek hogyan tudnak ebben az ismeretterjesztő 
munkában részt venni. Tehát nagy tisztelettel kérem, hogy ha módjában áll, akkor 
álljon ki ezért a 2015. évi költségvetés tárgyalása során, hogy újra legyen ilyen 
programokra lehetőség Magyarországon.  

Köszönöm szépen a részletes beszámolót, és köszönöm szépen mindenkinek a 
türelmet a napirendi ponthoz. 

A természetvédelmi igazgatás aktuális kérdései 

Most pedig áttérünk a 4. napirendi pontra: a természetvédelmi igazgatás 
aktuális kérdéseire. Államtitkár úrral abban maradtunk, hogy itt az előző gyakorlattól 
eltérően elsőként inkább a kérdésekkel kezdjük, hogy mi az, ami konkrétan érdekli a 
bizottság tagjait, és ezt követően majd rögtön reagál ezekre államtitkár úr; ebben 
maradtunk. 

Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy ebben a kérdésben ki kíván kérdéseket 
feltenni az államtitkár úrnak. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs ilyen, akkor 
engedelmet kérve – és megköszönve türelmüket személyemhez – átadom a levezetést 
Bencsik János úrnak, hogy szót tudjak kérni. 

 
(Az ülés vezetését Bencsik János (Fidesz), a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Sallai úré a szó. 

Kérdések, hozzászólások 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen, alelnök 
úr. Ismételten megköszönöm államtitkár úrnak, hogy rendelkezésünkre áll, és 
megköszönöm, hogy nem zárkózott el ebben a párbeszédtől. 

Alapvetően semmiféle politikai oka nincs a kérdésnek, tehát nem volt benne 
semmiféle politikai háttér. Én Debrecenben természetvédelmi szakmérnöki képesítést 
szereztem, és nemrég volt csoporttalálkozónk, ahol kiderült, hogy volt csoporttársaim 
sokasága dolgozik a magyar természetvédelmi közigazgatásban és természetvédelmi 
igazgatásban, és nagyon sok hihetetlen rémhír terjed a természetvédelem jövőjéről, 
arról, hogy a természetvédelmi őrszolgálat átkerül-e a kormányhivatalokhoz, nem 
kerül át, mi lesz a nemzeti parki igazgatóságokkal, megmaradnak-e az önálló nemzeti 
parki igazgatóságok, vagy pedig összevonják őket egy nagy igazgatásba. Több olyan 
panasz érkezik természetvédelmi őrök részéről, hogy mindaddig, amíg a kormányzat 
komoly törekvéseket tesz a pedagógusok béremelésére a 2015-ös költségvetésben, a 
rendészeti személyzet béreinek rendezésére, addig természetvédelmi őrök 
sokaságának 2005-2006 óta nem volt semmilyen szintű bérrendezése, és ugyanazért 
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a fizetésért látják el azt a munkát. Miközben, miután a nemzeti parkokból ki kellett 
lépni, és az ország teljes területét lefedő illetékességet kellett ellátni, egyre nagyobb 
személyi leterheltség jelentkezik nagyon sok esetben a természetvédelmi őröknél.  

Nagyon sok aggály van azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a nemzeti parkok által 
kezelt termőföldekkel. Évtizedeken keresztül ezek a termőföldek legelsősorban a 
természeti értékeink fenntartását célozták, és olyan gazdálkodási formákat igyekeztek 
ott megvalósítani az agrár-környezetgazdálkodási programok sokaságával, ami az ott 
fellelhető védett és fokozottan védett növény- és állatfajok megőrzése érdekében 
kívánatos volt. Ugyanakkor olyan törekvéseket lehet hallani, egypár hónappal ezelőtt 
készítettek egy leltárt, ha minden igaz, több nemzeti parknál, hogy mennyi az a 
földterület, ami különböző EU-s programokkal érintett, és mennyi az, ami nem – már 
ez is aggodalmat keltett. De most olyan hírek vannak, hogy a Duna-Ipoly Nemzeti 
Parknál már 4 ezer hektár átvételét kezdeményezte a Nemzeti Földalap, ami roppant 
aggasztó lehet, hiszen nemzeti parki törzsterületek is kikerülhetnek gyakorlatilag 
szabadgazdálkodási részbe. 

S az utolsó szint – amit korábban a magyar alkotmány biztosított a 
természetvédelemnek – az intézményi szint csökkenése. Mind az alkotmány, mind 
pedig az Alaptörvény alapvető jogként biztosítja a magyar állampolgároknak a jó, 
egészséges környezethez való jogot. Ebben az alapdöntések az alkotmánybírósági 
gyakorlatban következetesek voltak, és minden esetben igyekeztek fenntartani az 
intézményi és a jogszabályi szint önállóságát. Jelen pillanatban olyan hírek látnak 
napvilágot, a mai napi sajtóban is lehetett olvasni, amelyek arról szólnak, hogy az 
erdőtörvénynek, a vadászati törvénynek, a vadgazdálkodási törvénynek és a 
természetvédelmi törvénynek az összegyúrására, összeolvasztására készül a 
kormányzat. Ez nyilván ellentétes azzal, amit mi magunk tapasztalunk, hiszen az őszi 
ülésszak napirendjén csak az erdőtörvény van bent. Ebből arra következtetünk, hogy 
a jogszabályi módosítások önállóan történnek. Ugyanakkor némi aggodalom is van 
bennem, hiszen a Fenntartható fejlődés bizottságának elnökeként több alkalommal 
kértem a tárcájukat, hogy a jogszabály-módosítások irányairól, azok nagyságáról, 
volumenéről valamilyen szintű tájékoztatást kapjunk, de hónapok óta, amióta ezzel 
próbálkozom, folyamatosan azt a választ kapom, hogy nincs még megvitatható anyag. 
Tehát az intézményi szint, a jogszabályi szint és a konkrét gyakorlati szint 
tekintetében a természetvédelmi őrök a mindennapi munkájuk során sok-sok 
aggodalmas hírt hallanak. Megköszönnénk államtitkár úrnak, ha tájékoztatna 
bennünket arról, hogy a természetvédelem kockázatairól szóló hírek – amikről 
pletykaszinten, sajtószinten sok szó esik – mennyire megalapozottak. Köszönöm 
szépen a szót.  

Visszaveszem az ülés vezetését, és megadom a szót államtitkár úrnak. 
 
(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek (LMP), a bizottság elnöke veszi át.) 
 

V. Németh Zsolt válaszai 

V. NÉMETH ZSOLT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Köszönöm 
szépen a kérdéseket, amelyek egyfajta területre orientálják a választ. Azért is kértem, 
hogy inkább kérdések hangozzanak el, mert így világos, hogy mely területekre kell 
kitérnem, és melyekre nem.  

A természet védelméről szóló törvény esetleges integrációjáról vagy egy közös 
kódex – amint több helyen is megjelent a sajtóban, illetve elhangzott a kollégáim 
részéről is – alkotásának az igényéről szóló kérdéssel kezdeném. Fontosnak tartom 
elmondani, hogy ilyen igények a természetvédelem részéről nem jelentkeznek, de a 
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vadászat és az erdészet részéről vannak ilyen igények a megjelenő 
sajtónyilatkozatokban, legalábbis a kormányzati nyilatkozatokban, hangsúlyozva a 
természetvédelem fontosságát és további érvényesülését. Mi azonban nem tartjuk 
kívánatosnak a természetvédelmi törvény átalakítását, átgondolását. Az persze 
megtörténhet, hogy ez a három törvény egy időben kerül az Országgyűlés elé, és a 
közös területekre tekintettel esetükben egyeztetés szükséges, de, mondom, nem 
tartjuk kívánatosnak a természetvédelmi törvény átalakítását. Mégpedig azért nem, 
mert úgy látjuk, hogy megfelelő a törvény, a jelenlegi szabályozás biztosítja a 
természet megfelelő védelmét. A természetvédelem komplexitása csak egy önálló 
törvénnyel tud érvényesülni, ezért fenn akarjuk tartani, mégpedig a környezet 
védelméről szóló törvényhez való jelenlegi kapcsolódásával együtt, mert mégiscsak az 
a nagyobb halmaz.  

Ha konfliktusokról beszélünk – és minden ilyen törvényalkotás nyilvánvalóan 
azt vet fel, akár az erdészettel, akár a vadászattal –, akkor vizsgáljuk meg a többihez 
való kapcsolódását is a természetvédelmi törvénynek. Miért pont az erdészettel lenne 
konfliktusa? A termőfölddel nem? Miért nem a termőföld védelméről szóló 
törvénnyel kellene egy közöset létrehozni? Hiszen legalább akkora például a Natura-
területek érintettsége, de a gazdálkodók száma is. Ott is számos szabályt határozunk 
meg, megmondjuk a gazdának, hogy milyen irányban szántson, mikor viheti ki a 
trágyát a földre, tehát ott is van számos konfliktusforrás a természetvédelemmel. Már 
ha ez az. Vagy miért pont a vadászattal vagy a vad védelméről szóló törvénnyel 
kellene, és miért nem a halászatról szóló törvénnyel, hiszen van 360 ezer horgász is az 
országban? Miért nem csinálunk közös törvényt a bányászattal vagy a közlekedéssel? 
Ezek az érveink, és mi ezt ezért nem tartjuk kívánatosnak. Azt igen, hogy adott 
esetben konkrétan nézzük meg a konfliktushelyzeteket. Olyanokat lehet 
beazonosítani, hogy vajon szükséges-e egy 60 hektáros erdő egyik sarkában lévő 
kilátónál az egész 60 hektárra vonatkoztatva alapos környezeti hatástanulmányt 
készíttetni. Az ilyen természetű ügyekben partnerek vagyunk. Nekem 
meggyőződésem, hogy a konfliktus jelenleg kisebb a vadászat és a természetvédelem 
között, mint például a vadászat az agráriumban a szántóföldi növénytermesztők 
között. Tehát nem készülünk ilyen törvényi szabályozásra.  

A nemzeti parkok jelenlegi státusza – ezt meg is nézem, mert mindig elfelejtem 
– központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. Ha felvetődik valamiféle 
átalakítás kényszere, az az, hogy ha erre a szervezetrendszerre ránéz valaki, akkor 
olyat mond, mint a székely bácsi az állatkertben a zsiráfra, hogy ilyen állat márpedig 
nincs. Tehát központi hivatalként működő központi költségvetési szerv, amelynek 
nincs főigazgatósága, jelenleg nincs a magyar állami struktúrában. Amúgy, őszintén 
szólva, a hiányát nem érezzük, szerintünk kiválóan végzi ezt az irányítási feladatot a 
jelenlegi struktúra is. Azonban ha az államháztartás szempontjából ez valamiféle 
szabályozatlanságot jelent, akkor megvizsgáljuk a lehetőségét, hogy itt egy főigazgatói 
szint bekerülhet, de ez legkevésbé sem jelenti az önálló gazdálkodás csorbítását. A 
nemzeti parkokban folyó tevékenység a természeténél fogva olyan jellegű, amelynél 
nincs szükség átalakításokra, és nem is készülünk ilyenre.  

Én nem tudok arról, hogy a természetvédelmi őrök máshova kerülnének. Hogy 
a fizetésük régóta nem emelkedett? A köztisztviselőké sem. A szegény nemzeti parkok 
státuszilag úgy maradtak, mint amikor még hatósági feladataik is voltak. Ezt 
egyébként érdemes átgondolni, és ez a munka folyik. Az államreform kapcsán 
valamennyi minisztérium valamennyi háttérintézményét át fogjuk vizsgálni, de 
jelentős változtatásra nem készülünk.  

Ami a nemzeti parkok által kezelt termőföldeket illeti: itt azért felhívnám a 
figyelmet arra, hogy a Földművelésügyi Minisztériumban létrejött az állami földekért 
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felelős államtitkárság, amely minden állami föld fölött való rendelkezést vagy 
felügyeletet szeretne magáénak tudni, és ezt meg is teszi olyan mértékben, ahogy az 
célszerű. Ahogy a tárcához kerültek például az állami erdőgazdaságok, úgy logikusnak 
tűnhet bizonyos területeken, hogy a nemzeti parkok által kezelt területek mégis 
valamiféle feladattal bírjanak. Itt persze figyelemmel vagyunk a gazdálkodásra, és 
semmiféle olyan szándékunk nincs, hogy a jelenlegi tevékenységet csorbítandó 
adnánk át akár házon belül is földterületeket a Nemzeti Földalapnak. Ezt nem is 
látjuk célszerűnek. Ha a földbérleti szerződések évekre megköttettek – most nem 
tudom, hány évre –, akkor azzal nincs teendője semmilyen állami szervnek. Itt 
azoknak a földeknek az átadásáról lehet szó, amelyeket – mint ahogy eddig is – 
meghirdettek, és az új szerződéseket már a Nemzeti Földalap köti meg. Azonban 
szoros együttműködésben, tehát hozzáteszem: a Földművelésügyi Minisztériumnak 
van felelőssége a környezet- és természetvédelem iránt, és egyik államtitkársága az 
állami földügyekért felelős, a másik meg a természet- és környezetvédelemért. Tehát 
én nem látok itt konfliktushelyzetet. És számba kell vennünk azt is – tehát ilyen 
felmérések azért történtek –, ahol kötelezettségeik vannak élőhelyfenntartás kapcsán 
a nemzeti parkoknak, vagy éppen LIFE-programok esetén.  

Tehát nem áll emögött semmiféle üzleti vagy más egyéb szándék. Talán ennyi. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a válaszokat. Megkérdezem a bizottság tagjait, van-

e további kérdés. Heringes Anita képviselő asszony! 

További észrevételek, reflexiók 

HERINGES ANITA (MSZP): Kihasználva a helyzetet, hogy államtitkár úr itt 
van, egy más témában szabad-e föltenni egy kis kérdést? (Jelzésre:) Nagyon szépen 
köszönöm. (V. Németh Zsolt: Megpróbálok rá válaszolni, ha tudok. Ha nem tudok, 
találunk rá más módot.) Nagyon szépen köszönöm. 

Szeretném megkérdezni, hogy a Földművelésügyi Minisztérium milyen 
közhasznú szervezetekkel kötött megállapodást. Ezeket hol lehet megtalálni? Mit 
tartalmaz, milyen időre és konkrétan mi a célja? Ha ebben segítene nekem, azt 
nagyon szépen megköszönném. 

 
V. NÉMETH ZSOLT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Tudok 

segíteni. Nagy István parlamenti államtitkár úrhoz kell ez ügyben fordulni, hiszen a 
minisztériumon belül ezt a feladatot ők látják el. Nyilván mi is javaslatot tettünk. Ez 
egy gyakorlat volt az elmúlt években, hogy akár a fiatal gazdák szervezetével vagy 
környezetvédő szervezetekkel megállapodásokat kössünk, azért, hogy a jogalkotásban 
segítsék a munkánkat. Ez szerintem bármely kormányzati időszakban hasonlóan 
működött. Ennek a felelőse a parlamenti államtitkárság, és kimerítő választ fognak 
adni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Köszönöm szépen a rugalmasságát 

is, hogy más területen is adott választ, és köszönöm szépen a bizottságnak is, hogy 
rugalmasan kezelte a kérdést. 

Megkérdezem, van-e más kérdés. (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy 
nincs. 

Ha megengedi, még egy-két gondolatot lezárás előtt hadd mondjak: ez a 
főigazgatói szint a nemzeti parkok rendszerében. Hadd mondjam el azt, amit 
egyébként minden bizonnyal ön is tud, és lehet, hogy még jobban átlátta ezt. A 
természetvédelem intézményrendszerének az irányításában a rendszerváltás óta 
gyakorlatilag három ember volt meghatározó. Tizenkét évig volt, három kormányzati 
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ciklusban Tardy János helyettes államtitkár, akit valamilyen szempontból mégiscsak 
szakembernek kell tekintenünk, hiszen doktori fokozata volt geológia 
tudományokból, és ilyen jellegű természeti értékekkel foglalkozott. Őt követte nyolc 
évig a szintén kifejezetten szakembernek tekinthető Haraszthy László. Ez az 
államtitkári szint nagyon-nagyon jól végezte ezt a feladatot szerintem, tehát 
amennyire lehetett. Ami itt átgondolást igényel, az, hogy az ilyen jellegű 
természetvédelmi helyettes államtitkári feladatok, ezeknek a szakmai irányítása nem 
lehet-e, hogy esetleg indokolt lenne újra, tehát hogy természetvédelmi szakember 
vegyen ebben részt. Én azt gondolom egyébként, hogy a minisztérium és a helyettes 
államtitkárság erre minden további nélkül képes lehet. 

Egyébiránt pedig még csak annyit szerettem volna mondani, hogy arra kérem 
önt, mint ahogy az előbb kértem, hogy a költségvetés során álljon ki a zöldcivilekért, 
ebben az esetben pedig azt kérem, hogy az ön népéért, a természetvédelmi őrökért, a 
nemzeti parki dolgozókért is álljon ki, szálljon síkra a kormányban, mert minden más 
tekintetben megint csak bízni tudok abban, hogy az ön száján keresztül a magyar 
kormány szól, és hogy az átalakítási terveknek egy része csak rémhír és pletyka, ebben 
csak bizakodni tudok. És nagyon-nagyon bízom abban, hogy az ön által képviselt 
szakmai irány az önálló természetvédelmi törvényről, az önálló nemzeti parki 
igazgatóságokról megmarad. És már csak abban kell bíznom, hogy ami számomra 
egyedüli aggasztóként megmaradt, az állami földeknek az államtitkársághoz való 
átkerülése, tehát Bitay államtitkár úrhoz való átkerülése, hogy ez jelent-e majd a 
természeti értékek megőrzése szempontjából kockázatot, ezzel kapcsolatban a puding 
próbája majd az evés lesz – majd meglátjuk, hogy hogyan fog ez működni. 

Megkérdezem, kíván-e erre reagálni, vagy bármi más felvetés van-e a bizottság 
részéről. (Nincs ilyen jelzés.)  

Ebben az esetben nagyon szépen megköszönöm államtitkár úrnak, hogy 
elfogadta a meghívásunkat, és külön megköszönöm a bizottság tagjainak a türelmet, 
hogy ezekhez a szakmai kérdésekhez volt türelmük. Annyi ígéretet szeretnék önöknek 
tenni, hogy a jövőben, így már, hogy felálltak az albizottságok, az ilyen jellegű konkrét 
szakmai dolgokat megpróbáljuk majd a szakmai albizottságokban megtárgyalni, hogy 
ne éljek vissza a türelmükkel. 

Köszönöm szépen, államtitkár úr. Ezzel lezárom a 4. napirendi pontot. 

Egyebek 

Utolsó napirendi pontunként az „egyebekre” térünk rá.  
Tájékoztatni kívánom a bizottság jelen lévő tagjait, hogy a bizottság következő 

ülése várhatóan a 2014. november 17-ei héten lesz, amikor is a bányatörvény részletes 
vitája bizonyosan napirendre kerül; ezt a házelnök úr konkrétan a bizottság részére 
kiadta. Illetve Bencsik János alelnök úr kezdeményezésére megkezdjük egy, az 
ökológiai gazdálkodás magyarországi helyzetének, lehetőségeinek áttekintésével 
foglalkozó tematikus ülés szervezését, várhatóan november végére, december elejére.  

Ezenkívül tájékoztatni kívánom a bizottság jelen lévő tagjait, hogy november 1-
jétől december 31-éig létrejött egy szakértői megbízás Szabadkai Andrea szakértővel, 
aki leginkább fenntartható vidékfejlesztési törekvésekkel és természeti értékeket nem 
veszélyeztető vidékfejlesztéssel foglalkozik. Őszintén azt kívánom neki, hogy a 
kormánypárti többségű frakcióval tudjon lehetőleg hatékonyabban együttműködni, 
mert azt hiszem, ezeknek az ügyeknek ez lesz a hatékony képviselete, és jobb, ha ott 
lelnek befogadásra azok a javaslatok, amelyeket esetleg ő meg fog tudni tenni. 

Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy az „egyebek” körében van-e bárkinek 
bármi más felvetése. (Nincs ilyen jelzés.) Megállapítom, hogy nincs. 
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Az ülés berekesztése 

Ezennel megköszönöm a részvételt, az ülést bezárom. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 27 perc)  
 
 
 

Bencsik János 
a bizottság alelnöke 

 

Sallai R. Benedek 
a bizottság elnöke 

 

 

 

Jegyzőkönyvvezetők: Prin Andrea és Soós Ferenc 

 


