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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 5 perc)  

Az ülés megnyitása 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Mindenkitől tisztelettel kérek elnézést az 
ötperces késés miatt, összevártuk a biztonság kedvéért a látható és egyértelmű 
szavazatképességet. A Fenntartható fejlődés bizottságának 2014. november 19-ei 
ülését ezennel megnyitnám. 

Megállapítom az ülés határozatképességét, és bejelentem, hogy Bartos Mónika 
képviselő asszonyt Bencsik János képviselő úr, Simonka György képviselő urat Turi-
Kovács Béla alelnök úr, Varga Gábor képviselő urat pedig Manninger Jenő képviselő 
úr fogja helyettesíteni az ülésen. 

A mai nap folyamán kettő napirendi pontra érkezett javaslat, az egyik a 
bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és a termőföld védelméről szóló 2007. 
évi CXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, ami a tisztelt Ház előtt a 
T/1706. szám alatt szerepel. Ennek a részletes vitájának a lefolytatása a házszabály 
44. és 45. §-a alapján lenne az 1. napirendi pont, a 2. napirendi pontban csak az 
Egyebek hangoznának el. 

Megkérdezem, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e észrevétel vagy 
javaslat. (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nincs. Kérem, hogy aki a napirendet 
támogatja, az kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú. 
Köszönöm szépen.  

Mielőtt elmondanám, hogy miért írunk ismét történelmet, előtte elnézést 
kérek, és külön tisztelettel köszöntöm Aradszki András államtitkár urat és dr. Molnár 
Ildikó energetikai referenst, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselőit. 
Köszönjük szépen, hogy ülésünket megtisztelték részvételükkel. 

Az ülésünk megint történelmet ír, ugyanis most első alkalommal fogunk 
konkrétan módosítókat tárgyalni. Igyekezni fogok, hogy ezek viszonylag gyorsan 
lemenjenek, és a levezetés során mindössze az esetleges vélemény elhangzására 
szánunk érdemi időt. 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és a termőföld 
védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló T/1706. 
számú törvényjavaslat (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

Tehát soron következik a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és a 
termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló T/1706. 
számú törvényjavaslat részletes vitájának a vitához kapcsolódó bizottságként történő 
lefolytatása a korábbi ülésünkön hozott döntés alapján. A törvényjavaslatot az alábbi 
rendelkezés tekintetében kell vizsgálnunk: a 3. §, illetve a 27-28. § tekintetében.  

E rendelkezésekre megnyitom a részletes vita első szakaszát, a 
törvényjavaslatnak a házszabály 44. § (1) bekezdés a), b), c) és d) pontjaiban 
meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát, azaz, 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. 

Miután az előterjesztő jelen van, így külön köszöntöm az NFM képviselőit, 
dr. Aradszki András államtitkár urat és dr. Molnár Ildikó referens asszonyt, és kérem, 
hogy a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt követelmények vizsgálatát segítendő 
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pár szóban foglalják össze az előterjesztés benyújtásának indokait és szabályozási 
megoldásait. 

 

Dr. Aradszki András tájékoztatója 

DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Gondolom, most a vitatott 
előterjesztésről van szó, az ásványi vagyon gazdálkodásához kapcsolódó termelést 
serkentő szénhidrogén-bányászati technológiai műveletek engedélyezését vitatja most 
a bizottság. E tekintetben az vezette a jogalkotó tollát, az a szándék fogalmazódott 
meg ebben az előterjesztésben, hogy rendezzük az ásványvagyon-gazdálkodási 
műveleteket szolgáló egyes technológiai műveletek engedélyezési körében kialakult 
ellentmondásos helyzetet, ami az elmúlt években, évtizedekben előállt, így különösen 
a rétegrepesztést, rétegsavazást, víz- és gázbesajtolást és a rétegenergia pótlásának 
engedélyezését. 

Bár az eddigi szabályozás egyértelműen meghatározta azt, hogy melyik hatóság 
felelős az ilyen technológiai műveletek engedélyezéséért, az előterjesztés arra az 
álláspontra helyezkedett, hogy minden ilyen bányaműveleti tevékenység 
engedélyezése a bányászati szakigazgatáshoz fog tartozni, a környezetvédelmi, vízügyi 
hatóságok szakhatóságként vesznek részt ezekben az eljárásokban, és a szakhatósági 
véleményük köti a bányászati igazgatási szerveket a döntésükben.  

Meg kell mondanom, hogy ez egy elég érdekes terület, amire most ráléptünk. A 
rétegrepesztés mint bányászati technológia az ’50-es évek végétől, a ’60-as évek 
elejétől Magyarországon ismert és használt eljárás volt. Bizonyos helyszíneken 
hajtottak végre Magyarországon is ilyen technológiával kútfejlesztést. Ennek a 
későbbiekben a jelen tudásunk szerint semmilyen környezetvédelmi, vízügyi, 
vízhasználati, vízterhelési következménye nem volt. Mindamellett még az is igaz, 
hogy ezt a technológiát az elmúlt 5-8 évben az Egyesült Államokban több százezer 
helyszínen alkalmazták, aminek következtében új energiaforráshoz jutott az Egyesült 
Államok, amely energiaforrás felhasználása nagymértékben szolgálta az 
energiabiztonságát, a gazdaságának a versenyképességét is. 

Jelen pillanatban Magyarországon is vannak erre vonatkozó szándékok, de a 
nehezen értelmezhető, egymásnak ellentmondó hatósági intézkedések kapcsán ez a 
fajta technológia nem nyert elismerést. Úgy gondoltuk, hogy megfelelő 
környezetvédelmi, vízügyi és hatósági kontroll mellett a mindenkor hatályos 
jogszabályok megtartásával ezeknek a technológiáknak az alkalmazását nem lehet 
kizárni a bányászati műveletekből. 

Meg kell mondanom, hogy sok esetben a környezetvédelmi hatóságok az 
elmúlt évek alatt túlterjeszkedően értelmeztek bizonyos jogszabályokat. Szerintem e 
tekintetben is lesz előrelépés.  

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a téma érzékenységére figyelemmel és annak 
gazdasági és környezetvédelmi súlyára figyelemmel elkezdtük annak az európai uniós 
állásfoglalásnak az értelmezését, amely tartalmazta azt, hogy milyen módon lehet 
ezeket a technológiákat, milyen jogi és környezetvédelmi feltételek fennállása esetén 
lehet ezeket a technológiákat alkalmazni. E tekintetben egy munkabizottság jött létre, 
hogy ezt értelmezze. Ennek a munkának a végén tudjuk azt elmondani, hogy 
egyébként a magyar hatályos jogszabályok alkalmazása mennyiben felel meg az 
európai uniós követelményeknek, és ezt követően lehet igazán érdemben ilyen 
eljárásokat kezdeményezni. 

A törvényjavaslat összességében nem tesz mást, mint egy eljárásjogi anomáliát 
orvosol, amikor kimondja, hogy az ilyen bányaműveleti technológiák 
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alkalmazhatóságának a kérdését határozati szinten a bányászati szakigazgatás dönti 
el, de, mondom, mögötte mindig ott van a környezetvédelmi és vízügyi hatóságok 
szakhatósági véleménye, amely köti a bányászati szakigazgatási szervet döntésében. 

Ennyit szerettem volna mondani, és szívesen válaszolok a kérdésekre, ha 
tudok. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Gyakorlatilag a bizottság tagjainak 

van meg a lehetősége, hogy a részletes vitában hozzászóljanak ebben a szakaszban. 
Kérdezem, hogy ki kíván a vitához hozzászólni. (Dr. Turi-Kovács Béla: Kérdésem 
lenne, elnök úr.) Turi-Kovács Béla alelnök úr! 

Hozzászólások, kérdések 

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Elnézést kérek, államtitkár úr, ha nem 
szorosan ehhez a bányászati kérdéshez kapcsolódik, amit kérdezek, de azért 
fontosnak tartanám megtudni. A módosítások során, az esetleges további 
módosítások során a bányafektetésre, illetve a vezetékfektetésre vonatkozóan vannak-
e valamilyen javaslatok, új elképzelések? Úgy tűnik ugyanis, amivel egyetértek, hogy a 
bányászatnak egyfajta könnyítését is elindíthatja vagy elindítja az a fajta 
kezdeményezés, amely most a Ház elé kerül. Kérdezem, hogy ilyen irányban van-e 
valamilyen változtatási szándék. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

vezetékjog létesítésére kérdezett rá képviselő úr. A tekintetben nincs a módosító 
javaslatban szabályozás. Valóban, a törvényjavaslat, ahogy az általános vitában 
elhangzott, és ezt nem akarom megismételni, a bányászati szakma bevonásával 
elkészített értelmező, jobbító, könnyítő szabályozást tartalmaz, generálisan nem lép 
túl az eddigi kereteken. 

 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Akkor kiegészíteném a kérdésemet még. 

Érinti-e a tervezett törvényjavaslat a földtulajdonosokat, és milyen módon? 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Igen, bizonyos értelemben érinti, azzal, hogy nem változik meg az a helyzet, hogy 
kártalanítási kötelezettség terheli az illető bányászati beruházást végző szervezetet. A 
konkrét szabályozás – mindjárt, egy pillanat türelmét kérem – egy tulajdonjogi 
rendezést szabályoz, amely a bányafelügyelet által engedélyezett és a saját építmény, 
tehát a bányászati célú építmények tulajdonjoga kétség esetén, ellenkező 
megállapodás esetén mindenkor az építtetőt, azaz a bányászati joggal rendelkezőt 
illeti meg. Ez az egy jelentősebb szabályozás… Nem jelentősebb szabályozás, hanem 
tisztázott szabályozás, mert eddig e tekintetben viták voltak, hogy kit illet, mondjuk, 
egy szénhidrogénkútnál a béléscső, amely a föld alkotórészévé vált. Itt egy tisztázó 
jellegű megoldása történt ennek az anomáliának. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a választ. Köszönöm szépen, hogy levezetés nélkül 

is ilyen kulturált párbeszédet tudnak folytatni a képviselők. 
Megadom a szót Heringes Anita képviselő asszonynak. 
 
HERINGES ANITA (MSZP): Köszönöm szépen. Mint ahogy már államtitkár úr 

is elmondta körülbelül, a korábbi jogalkotási eljárások során elkövetett hibák 
kijavítására jött létre ez a módosító, mely a szakmai érdekképviseleti szervek 
keretében megfogalmazott javaslatokat tartalmazza. Viszont szerintünk szükség lenne 
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még világosabb, gyorsabb, mindenkire egyformán érvényes környezetvédelmi 
előírásokra és engedélyezési eljárásokra a bányászattal kapcsolatban. Szükség lenne 
középfokú technikusi szintű bányászképzésre és regionális bányászati klaszterekre. 
Ezek segítenék egy kicsit a GDP bővülését és az új munkahelyek teremtését. Erre lesz-
e terv, vagy módosítják-e érdemben ezt a törvényt? 

 
ELNÖK: Államtitkár úr! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tisztelt Képviselő Asszony! A kérdései kicsit túlmutatnak a törvény célján és 
rendelkezésén. A bányászati törvény eddig sem tartalmazott és szerintem a jövőben 
sem fog tartalmazni olyan szabályokat, amelyek gazdasági vagy egyéb indokok 
alapján elősegítik, mondjuk, a bányanyitást, azt mást gazdaságpolitikákon keresztül 
kell megvalósítani. De nem akarok kitérni a válasz elől.  

A környezetvédelmi eljárással kapcsolatos aggályait, bár nem az én tárcámhoz 
tartozik, de a régi tapasztalataim alapján azt lehet mondani, hogy el lehet fogadni, sőt 
azt kell mondanom, hogy e tekintetben is mindig lehet javítani. Tehát nincs olyan 
eljárási rend, amelyen nem lehetne javítani és jobbítani, és ez vonatkozik nemcsak a 
bányászatra, hanem más jogterületekre is. 

A bányászatok fejlesztésével kapcsolatban a magyar energiastratégia, amit 
2011-ben fogadtunk el, számít a fosszilis energiaforrásokra, ezen belül is a szénre is. E 
tekintetben gazdaságosan és a társadalmi mikrokörnyezetet is vizsgáló lefolytatott 
vizsgálatok után és a környezetvédelmi hatástanulmányok megvizsgálása után 
kezdeményezzük majd – és remélhetőleg a 2015-ben meg is fog történni – a 
bányászati koncessziók kiírását. 

A klaszterekkel kapcsolatban meg annyit tudok mondani, hogy több klaszter is 
van már az országban, amelyekkel napi kapcsolatban vagyunk, és azok is 
alkotóelemei a bányászat újraélesztésével kapcsolatos munkánknak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Bencsik János alelnök úr kért szót. 
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Életemnek egy fontos 

szakasza volt az, amikor két esztendőn keresztül a Magyar Földtani és Geofizikai 
Intézetben dolgoztam. Ott elsősorban a hamarosan a bizottság és az Országgyűlés elé 
kerülő nemzeti éghajlat-változási stratégia újrafogalmazásán dolgoztunk a 
kollégákkal, és folytattuk le annak a társadalmi vitáját nagyjából egy esztendővel 
ezelőtt.  

De ezzel párhuzamosan a nemzeti energiastratégia által előírt ásványvagyon-
készletezési és -hasznosítási cselekvési tervet is elkészítettük a kollégákkal, ahol 
újraértékeltük a meglévő készleteinket, közöttük a fosszilis energiahordozókat és 
szénhidrogéneket, szén, szénféleségek előfordulását is, és javaslatokat fogalmaztunk 
meg ezek, ahogy az államtitkár úr is említette, társadalmi és gazdasági, illetve 
fenntarthatósági szempontokat figyelembe vevő hasznosítására. Az egész egy 
térinformatikai alapon működő adatbázisba, rendszerbe került betáplálásra, 
feldolgozásra. Tehát ezen az oldalon a szakmai előkészítettség lehetővé teszi, hogy a 
bányászati kérdésekkel és a bányászati szakmakultúra fenntartásával kapcsolatos 
kormányzati döntések megszülessenek. 

Egyetértek képviselő asszonnyal abban, hogy erre egy nagyon szűk terminus áll 
rendelkezésre a kormányzat részéről. Mindannyian tudjuk azt, hogy a márkushegyi 
bányaüzem, az utolsó mélyművelésű szénbánya hamarosan befejezi a tevékenységét, 
és még nem születtek meg azok a döntések, illetve koncessziós eljárások nem indultak 
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el, amelyek következtében újabb mélyművelésű szénbánya nyitására kerülhet sor 
Magyarország területén. 

Ezt azért tartom fontosnak, hogy itt a jegyzőkönyvben is rögzítésre kerüljön, 
mert ez a szakmakultúra fenntarthatóságával van szoros kapcsolatban. Tehát most 
befejeződik egy mélyművelésű bányászati tevékenység, és még nem indul el egy új 
mélyművelésű bánya fejlesztése, és bizony ki kell mondanunk azt, hogy néhány százra 
tehető azoknak a még aktív szakembereknek a száma, akik rendelkeznek ezzel a 
szaktudással, akik ma még akár az ország egyik feléből a másik felébe is 
átköltöznének annak érdekében, hogy egyrészt a szakmai hagyományokat, a 
szakmakultúrát fenn tudják tartani, másrészt pedig saját maguk és családjuk 
egzisztenciáját tudják biztosítani. 

Tehát magam is szorgalmazom azt, hogy a kormányzat részéről az 
együttgondolkodás és együttbeszélgetés színteréről továbblépve a gyakorlati 
intézkedések is történjenek meg minél hamarabb, tudván azt, hogy ezzel kapcsolatos 
előkészületek történtek, klaszterek létrejöttek, szakképzésben a vájárképzés újra 
elindult, de ezek önmagukban még nem teszik lehetővé azt, hogy ez a 
nemzetstratégiai szempontból fontos szakmakultúra fennmaradhasson. (Varga 
Gábor megérkezik az ülésre.) 

Ebben az időszakban, amit az intézetben töltöttem, azt is megtapasztaltam, 
hogy a nem tisztázott hatósági jogosítványok párhuzamos működése, időközönként 
keszekuszasága milyen mértékben lassítja le az engedélyezési eljárási folyamatokat, 
mennyiben befolyásolja a meglehetősen drága szénhidrogén-kutatás banki 
finanszírozásának a biztosíthatóságát, kiszámíthatóságát, és ez milyen hatást 
gyakorolhat a magyar költségvetés bevételi oldalára is. Itt nemcsak energiabiztonsági 
kérdésről van szó, hanem a költségvetés pénzügyi fenntarthatósági kérdései is 
érintettek, hiszen a bányajáradék-bevétel, amely megközelíti az éves 100 milliárd 
forintot, 99 százalékban a hazai szénhidrogén-termelés következtében kerül be a 
költségvetésbe; az összes többi ásványbányászat vagy éppen a szén- és lignitbányászat 
elenyésző mértékű járulékbefizetést keletkeztet a költségvetésben. 

Az elmúlt években olyan mértékű kutatási feladat elmaradására került sor, 
amelyet ha a jogszabályi környezet áramvonalasításával nem tudunk rendbe tenni, 
akkor pénzügyi fenntarthatósági szempontból veszélyeztetjük a költségvetés bevételi 
oldalát. Tehát ebből a szemszögből is nézve szükségszerű ennek a törvénynek a 
módosítása, éppen ezért most a hivatalos többségi véleményünket szeretném a 
jegyzőkönyv számára is felolvasni, amely többségi véleménynek a záróvitában történő 
ismertetésére is sort szeretnénk keríteni. 

Tehát a többségi véleményünk összefoglalásként így szól. „A bányászatról szóló 
1993. évi XLVIII. törvény és a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 
módosításáról szóló T/1706. számú törvényjavaslathoz: 

A bizottság a T/1706. számú törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, 
hogy az megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt 
követelményeknek. 

A gyakorlati tapasztalatok alapján a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. 
törvényben több olyan problémás szabályra derült fény, amelyek mind a jogalkalmazó 
ügyfelek, mind a hatóság számára bizonytalan jogi környezetet teremtettek. A 
módosítást célzó javaslat elsősorban ezeknek a problémás kérdéseknek a 
megnyugtató megoldása miatt szükséges, ennek a joghézagokat pótló előírások 
megalkotásával, illetve módosítás és dereguláció útján kíván eleget tenni.  

E részletszabályok megalkotása mellett azonban számos figyelemre méltó téma 
szabályozása is megtalálható a javaslatban, amely új területeket vagy meglévő 
tevékenységeket hiányosan szabályozó rendelkezéseket kiegészítő szabályok 



 10 

bevezetésével lehetővé teszik a műszaki-biztonsági követelmények betartását, az 
emberi élet, az egészség, a környezet és az ásványvagyon fokozottabb védelmét, 
továbbá a hazai bányászatban tevékenykedő vállalkozások adminisztratív terheinek 
csökkentésével ösztönzik az ásványi nyersanyagvagyon hatékonyabb kitermelését. 

Támogatjuk a T/1706/5. számú módosító javaslatot, amely megteremti az 
összhangot a javaslat indokolásában kifejtett cél és a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 86. § (1) bekezdése 
között. 

Köszönöm szépen a szólás lehetőségét. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. További hozzászólási igény? (Nincs 

jelentkezés.) Amennyiben nincs, akkor átadnám a levezetést Bencsik János alelnök 
úrnak, és szót kérek. 

 
(Az ülés vezetését Bencsik János, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnök úré a szó. 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Államtitkár Úr! Részben már nagyjából kifejtettem aggályaimat a parlamenti 
általános vitában is, de a most elhangzottak csak megerősítettek abban, hogy azért 
komoly fenntartásaim lehetnek a jogszabály ilyetén való elfogadásával kapcsolatban. 

Az, amit az államtitkár úr mondott, hogy az európai uniós ajánlás értelmezése 
megkezdődött, külön azért meglepő számomra, mert azért furcsa, hogy a 
jogszabályalkotás ennek az értelmezése és pontos értelmezése nélkül hamarabb jön 
be, mint ahogy azt felfognánk, hogy palagáz tekintetében mit is véleményez az 
Európai Unió. Tehát hamarabb adunk jogokat egy bányahatóságnak, mint ahogy 
felfognánk, hogy az Uniónak ez ügyben milyen iránymutatásai vannak. 

Ugyanúgy azt látom, hogy a kormányzati törekvések bizonyos tekintetben 
következetesek, bizonyos tekintetben következetlenek. Sajnos abban következetesek, 
ami számomra kevésbé szimpatikus, mégpedig az, hogy Paks után egy másik olyan 
energiaforrás kinyeréséhez nyújtanak lehetőséget, ami messzemenőkig nem a 
fenntartható energiagazdálkodását szolgálná az országnak és nem a megfelelő 
energiagazdálkodást segítené elő, hanem gyakorlatilag ismét kockázatos, a 
lehetőségek közül a veszélyesebb irányba mozdul el a kormányzat, miközben ezek a 
jellegű törekvések nyilvánvalóan egyre jobban beszűkítik és ellehetetlenítik a meglévő 
energiaforrásokkal kapcsolatos lehetőségeket. Tehát ebben Paks után következetes a 
kormány. 

Amiben következetlen, az az, hogy addig, míg számomra is örvendetesen és 
örömömre szolgálóan következetesen kiállt a kormányzat a genetikailag manipulált 
élő szervezetek, organizmusok – bocsánat, nem tudom, mi a megfelelő formája – 
magyarországi rendszerbe jutása ellen, és az Európai Unióban is következetesen 
képviselte azt, hogy a GMO-k ne kaphassanak semmilyen teret Magyarországon, erre 
az analógiára a palagázzal ellentétesen tesz.  

A palagáz és a GMO azért analóg egymással, mert mind a kettő egy rendkívüli 
módon kockázatos, nem stabil rendszer és technológia, mind a kettőben 
nyilvánvalóan benne vannak kockázatok, és mind a kettőben alkalmazni kellene az 
elővigyázatosság elvét, mely szerint, ha tudományosan nem bizonyítható a káros 
hatás elmaradása, abban az esetben feltételeznünk kellene a káros hatást. A palagáz 
kitermelésének ilyetén való támogatása és zöld út biztosítása emiatt véleményem 
szerint nagyon komolyan aggályos. Részben emiatt is nyújtottam be a később 
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megtárgyalásra kerülő módosító javaslatokat, hogy ez ügyekben a zöldhatóságok 
elsődleges hatósági jogköre megmaradhasson, és ne a bányahatóság döntsön ezekről. 

Miután a jegyzőkönyvben ügyrendi okokból szükséges, ezért én is kénytelen 
vagyok szó szerinti véleményemet közölni, bízva abban, hogy az nem lesz kisebbségi 
vélemény, de hát nagy esély van erre, ahogy jelen pillanatban látszódik. 

A T/1706. számú törvényjavaslat a bányászatról és a termőföld védelméről 
véleményem szerint aggályos az egészséghez és az egészséges környezethez való 
alapjog szempontjából.  

A bizottság által vizsgált szakaszok a palagáz kinyerésére vonatkozó hatósági 
folyamatokra, illetve a szén-dioxid geológiai tárolásának lehetővé tételére 
vonatkoznak. A 3. § m) pontja szerint az ásványvagyon-gazdálkodási célokat szolgáló, 
a szénhidrogén kutatása és kitermelése során alkalmazott rétegrepesztést, 
rétegsavazást, gázbesajtolást, rétegenergia-pótlást, valamint a rétegrepesztési 
technológia és rétegenergia-pótlás céljából alkalmazott vízbesajtolást a bányahatóság 
fennhatósága alá helyezi. Jóllehet eddig is a bányahatóság végezte ezek 
engedélyezését, mely most nevesítésre került, és így látszólag az egyéb hatóságok, 
például a zöldhatóság jogköre nem csorbul, a jelenlegi politikai helyzetben mégis 
előfordulhat, sőt valószínű, hogy a zöldhatóság kapacitáshiány, lobbi hatására vagy 
egyéb okokból kevésbé tudja majd érvényesíteni hatósági szerepét.  

Külön szeretném elmondani ez ügyben, hogy aggályos volt már a 2005-ös 
hatósági átalakulás is, ami miután összevonta a vízügyi hatóságot, a környezetvédelmi 
hatóságot és a természetvédelmi hatóságot, amik 2005-öt megelőzően önálló 
szakhatóságként működtek, miután most egy szakhatósági állásfoglalást adnak ki, 
már eleve nem tudják mind a három területnek megfelelő szinten képviselni az 
érdekeiket, és az egymás közötti főosztályok egyeztetése közben nagyon könnyen 
vesznek el nagyon-nagyon fontos szakmai vélemények. 

Az eddig Magyarországon palagázkutatással foglalkozó kanadai cég 
tevékenységét azt követően kellett leállítaniuk, hogy a területileg illetékes 
környezetvédelmi hatóság megtiltotta neki a hidraulikus rétegrepesztéses technológia 
alkalmazását. Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség azzal érvelt, hogy a besajtolt víz 2 százalékban mérgező, allergén, 
mutagén, rákkeltő, környezetet károsító – például biocid – anyagokat tartalmaz. 
Nyilvánvalóan ez a tapasztalat a technológiát szorgalmazóknak jelentős mértékben 
hozzájárulhatott ahhoz, hogy egyszerűen ezt a hatóságot lehetőség szerint kiiktassák a 
rendszerből, és csökkentsék azokat a környezetvédelmi elvárásokat, amelyek az 
emberek egészségét nagyobb fokkal vennék figyelembe, mondjuk, az 
energiakinyeréssel szemben. 

A most benyújtott bányászatitörvény-módosítás tehát a hatósági engedélyezési 
jogkörök megoszlásába úgy nyúl bele, hogy erősítheti a bányászati hatóság befolyását 
a palagázzal kritikusabb zöldhatóság rovására.  

A törvénymódosítás mögötti hatósági folyamatba nem látunk bele pontosan, 
nem lehet tudni, hogy a módosítás milyen hatással lesz a környezetvédelmi hatóság 
jogaira a palagázfúrások engedélyezésénél. Ugyanakkor a paksi atomerőmű-bővítés 
módja viszonylag komoly lehetőséget teremt, vagy a tapasztalatok azt mutatják, hogy 
alig marad kétségünk afelől, hogy a kormánynak a különböző gazdasági lobbik 
fontosabbak a környezetvédelmi megfontolásoknál.  

Emiatt, illetve az ipar és a lakosság számára is átlátható, megfelelő 
szabályozási környezet kialakítása miatt különösen fontosnak tartjuk, hogy 
Magyarország az EU-s palagáz-szabályozási ajánlásoknak ne csak 70-80%-át, hanem 
a maradék kritikus 20-30%-át is teljesítse, és számoljon be az ezek terén tett konkrét 
lépésekről. Erre legjobb ismereteim szerint kötelezettsége is van a kormánynak, ez év 
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végéig jelentést is kell erről adnia. Nagyon-nagyon kíváncsian várjuk, hogy ebben mi 
fog szerepelni. 

A 27. és 28. § a szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatási 
engedéllyel kapcsolatos. Ez is olyan, ami szerintünk aggályos lehet sok tekintetben. 

A módosítás szövege pártom véleménye szerint a rétegrepesztésre 
vonatkozóval együtt kiemelendő a jogszabálytervezetből, illetve vitára bocsátandó az 
alábbi indokolás fényében: 

Mielőtt a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás – ha megengedik, angol 
rövidítésben ezt a CCS technológiát fogom használni a következőkben – hazai 
fejlesztésének a kutatással utat adnánk, szakmai és társadalmi vitában fel kellene 
mérni, hogy egyáltalán szükséges-e, jó-e a lakosságnak és az iparnak emellett a 
fejlesztés mellett elköteleződnie, várhatóan részben elvonva az erőforrásokat és a 
lehetőségeket az energiahatékony, tiszta energián alapuló gazdaság felé váltás elől. Ha 
a kutatási engedélyeket kiadják, utána várhatóan a termelési engedélyt sem fogja a 
bányahatóság akadályozni.  

Az ezzel kapcsolatos problémák a következők. 40 százalékkal több energia 
szükséges ahhoz, hogy a szén-dioxid 80 százalékát befogjuk, ezt a hatékonyságot 
rombolja a CCS-technológiák szállítás miatti hatékonyságromlása. Ezek a rendszerek 
nem flexibilisek. (Dankó Béla megérkezik az ülésre.) 

A CCS tipikus csővégi megoldás, struccpolitika a már keletkezett szén-dioxid 
szem előli eltüntetésére, valójában csak új, meghosszabbított élettartamú szén- és 
egyéb fosszilis tüzelésű erőműveket eredményez, fenntartja a fosszilis 
kiszolgáltatottságot és a magas szén-dioxid-intenzitású centralizált gazdaságot és 
életmódot. 

A CCS általában jelentős mennyiségű hűtővizet igényel; a felszíni vízkészletek 
jelentős terhelésnek nézhetnek elébe. 

A CCS-technológia nagyon drága, a finanszírozása többe kerül, mintha a 
kibocsátó a szén-dioxid-kereskedelem keretében kifizeti az általa kibocsátott gáz 
forgalmi értékét. A CCS jelentős közpénzes finanszírozással életképes csak, amely az 
amúgy is szűkös adóforintokat a valódi megoldást nyújtó energiatakarékossági, -
hatékonysági és megújuló energiaellátás fejlesztések elől is elvonja a lehetőséget. 

A CCS-technológia még támogatásokkal is csak 2020 után, 2030-ra futhatna 
fel, márpedig az alacsony kibocsátású gazdaságba való átmenet szüksége és a klíma-
energia vállalások alapján az már késő, és nem segíti az átmenetet. Itt nyilvánvalóan 
utalunk az Európai Unió felé tett kötelezettségvállalásaira az országnak, amelyek a 
megújuló energiaforrások energetikai arányát határozzák meg. Erre próbáltam ezzel a 
bekezdéssel felhívni a figyelmet. 

A CCS-technológia nem kiforrott, nem biztonságos. Szivárgás léphet fel a 
kompresszió, szállítás, geológiai vagy mesterséges tározókba injektálás, satöbbi alatt, 
és hosszabb távon a szén-dioxid savasodást okozhat. Kérdéses, hogy a 200 millió 
forint/blokk kutatási biztosíték elegendő-e a kockázatok kezelésére és az esetleges 
kárelhárításra. 

Összefoglalva: a bányászati törvény módosítása Magyarországon 
leegyszerűsíti, illetve lehetővé teszi olyan technológiák alkalmazását, amelyek hatása 
nem a fenntarthatóság felé mutat. Az LMP szerint ezért a legjobb megoldás az, ha az 
említett két bekezdés törlésre kerül, legalábbis addig, amíg pontos kutatások nem 
készülnek a környezeti és gazdasági kockázatokról. 

A Lehet Más a Politikának az álláspontja az, hogy szükség van Magyarországon 
olyan hosszú távú energiastratégiára, ami nemcsak függetlenné teszi az országot, 
hanem biztosítja Magyarország állampolgárainak jogát az egészséges környezethez. A 
módosító indítványomban is erre céloztam és erre utaltam, és ezt az alapjogot 
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tartottam elsődlegesnek. Hangsúlyozni szeretném a Fenntartható fejlődés bizottsága 
tagjai számára, hogy továbbra se felejtsék el azt, hogy politikai ténykedésünk 
központjában az embernek kell állnia, és nem pedig a gazdaságnak. A gazdaság 
csupán egy eszköz ahhoz, hogy az ember társadalmi jobblétet teremtsen, és ha a 
gazdaság előtérbe kerül, akkor bizony rossz úton jár az, aki ilyen jellegű kormányzást 
választ. Ezért kérem tisztelettel önöket a módosító indítványaim elfogadására. 

Köszönöm szépen, alelnök úr. 
 
ELNÖK: Az elnöki feladatokat visszaadom Sallai úrnak. 
 

(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a bizottság tagjait. (Jelzésre:) Kepli 

Lajos képviselő úr! 
 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Nem kapcsolódik ugyan szorosan a 

beterjesztett módosító indítványokhoz, de Bencsik alelnök úr szóba hozta a 
magyarországi mélyművelésű bányászati kultúrát, és az utóbbi időben elég sokat 
szólaltam fel a márkushegyi szénbánya ügyében, legutóbb hétfőn egy interpelláció 
formájában. A Fónagy államtitkár úrtól kapott válasz kevésbé volt kielégítő 
számomra.  

Továbbra is az a véleményem, különösen azok alapján is, amit Bencsik alelnök 
úr is elmondott, hogy a magyarországi mélyművelésű bányászati kultúra fenntartása 
szempontjából elengedhetetlen, hogy legalább addig, amíg egy másik mélyművelésű 
szénbánya nem nyílik valahol az országban, a márkushegyi szénbánya ne zárjon be, és 
az ott dolgozó több száz vájár és egyéb szakember, akik ezt a kultúrát tovább tudják 
vinni, végezhessék a munkájukat. Nyilván szociális szempontból is rendkívül nagy 
jelentősége van, másrészt pedig, ahogy már elhangzott, a bányászati kultúra 
továbbvitelében is. 

Ezzel kapcsolatban biztos vagyok benne, hogy az Európai Uniónál is meg 
lehetne találni azt a megoldást, amely nem minősül tiltott állami támogatásnak a 
bánya továbbüzemeltetése terén, pontosan ezért, ebből az okból, hogy nem is 
elsősorban energiapolitikai vagy üzleti szempontból, gazdasági szempontból van erre 
szükség, hanem ha elveszik ez a bányászati kultúra Magyarországon, akkor ezt 
nagyon nehéz lesz újra visszaállítani vagy helyreállítani, és természetesen szociális 
szempontból is, ahogy ezt az interpellációmban is elmondtam, mindenképpen tovább 
lehetne üzemeltetni. 

Mindig az a kifogás, hogy a Vértesi Erőmű rendkívül alacsony hatásfokkal 
üzemel, ami így is van, mert egy régi, rossz konstrukció. De azt gondolom, hogy akár a 
Magyar Villamos Művek által vagy bármilyen más formában, de ezt az erőművet is 
korszerűsíteni lehetne, és akár oroszlányi szénnel tovább üzemeltetni, mert olyan 
hangok is elhangzottak a sajtóban, olyan nyilatkozatok a kormány részéről, hogy amíg 
a távfűtést ezen erőművel szeretné biztosítani a Magyar Villamos Művek, addig 
importszénnel tovább fog üzemelni, illetve nyilván a már korábban a bányából 
kitermelt szénnel. Ez egy kicsit furcsa nekünk, hogy ha a rétegrepesztéses eljárással 
kinyert palagáz, ami szintén egy elég költséges eljárás, kifizetődő lehet Magyarország 
számára, akkor az oroszlányi bánya továbbüzemeltetése miért nem. 

Én se vagyok híve a fosszilis erőműveknek feltétlenül, a tisztaszén-
technológiának vagyok a híve, ami, tudom, még meglehetősen gyerekcipőben jár és 
elég költséges a jelenlegi állás szerint, de a jövő ez lehet akár 10 éven belül, és ha most 
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bezárjuk a bányát, akkor onnan már vagy nem, vagy csak nagyon magas költséggel 
tudunk a későbbiekben szenet kinyerni.  

Ezt így a jegyzőkönyv kedvéért még mindenképp szerettem volna elmondani.  
Amit bizottsági elnök úr a CCS-techológiával kapcsolatban elmondott, azzal 

szinte teljes egészében egyet tudok érteni. Én is csak egy struccpolitikának tartom 
valójában a föld alá sajtolni azt a szén-dioxidot, amit már egyszer megtermeltünk. 
Valóban inkább a megelőzés irányába kellene elmozdulni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Bencsik János alelnök úr! 
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelem elnök úrnak 

a fenntarthatóság érdekében végzett munkásságát. Én magam alapvetően a 
fenntarthatóság felé való átmenetet elősegítők táborába tartozom, ugyancsak az 
embert helyezve a fenntarthatósági keretrendszer középpontjába, azzal a 
megkötéssel, hogy a természeti környezet, a természeti erőforrások adják meg a 
mozgástereit az emberi közösségnek is a boldogulásához a napi igényeinek a 
létfenntartáshoz szükséges erőforrások felhasználásával, és a gazdaság csak egy 
eszköze mindennek, a valós és reális emberi igények kielégítése érdekében. 

Ugyanakkor engedje meg, elnök úr, hogy az ennek a napirendi pontnak a 
tárgyalásában megnyíló lehetőséget kihasználjam arra is, hogy a bányászat, a 
fenntartható módon történő bányászat érdekében is szót emeljek, már csak azért is, 
mert olyan termékeket, olyan technológiákat érintett, amelyek nem a Marsról 
érkeznek ide vagy valamelyik, nyolcadik, tizedik dimenzióból, hanem bányászati 
termékként energia felhasználásával jönnek létre olyan technológiák, amelyekből 
energiát lehet előállítani. Tehát minden, megújuló energiát előállító technológia 
bányászati termék, minden, a fotovoltaikus elemek, a szélerőművek, azok turbinái, 
minden, minden, minden, de még az offshore szélerőművek betontalapzata, alapja is 
a tengerek széleiben. Három-négy ilyen nagy szélerőmű betonigénye, alapozási igénye 
megegyezik egy atomerőművi blokk betonigényével. Bányászati termék, és ennek a 
kötőanyaga nagyon komoly energiafelhasználással cementgyárakban jön létre. 

Tehát az igazságosság és a méltányosság elvét is kérem minden ilyen esetben 
tiszteletben tartani. 

Amikor ezekről beszélünk, akkor tegyük már hozzá a létrehozásukhoz, a 
létrejöttükhöz szükséges bányászati, kohászati, gyártási energiaigényt, nézzük az 
életciklust, és nézzük az életciklus utáni újrahasznosítási lehetőségeket is és azzal járó 
költségeket is, és ekkor állítható alapvetően párhuzamba a különböző technológiák 
hosszú sora. 

Ha körbenézünk itt az ülésteremben, akárcsak az előttem lévő asztalon, akkor 
azt tudom mondani, hogy ez az üvegpohár bányászati termék, a tálca bányászati 
termék, ez a vizes flakon bányászati termék, a tollam bányászati termék, a hangosítás 
bányászati termék, a szemüvegem bányászati termék, a kávéscsésze, a szemüvegtok, a 
mobiltelefon bányászati termék, de még a névjegytáblánk is bányászati termék. Tehát 
alapvetően a bányászati tevékenység fenntarthatósági kereteit és szabályait kell 
megszabni.  

Én megengedhetőnek tartom, hogy ellenzéki képviselőként fogalmazzon meg 
aggályokat a jogalkalmazás – hogy mondjam – pontos és precíz megvalósításával 
kapcsolatosan. Én a magam részéről jogalkotó vagyok, abban veszek részt, a 
jogalkotásban. Bizakodom abban, hogy a jogalkalmazók ennek megfelelően fogják 
majd a döntéseket meghozni, és lehetőséget fognak biztosítani arra is, hogy a 
környezetvédelemért felelős szakhatóság a legjobb belátásának, hivatásának 
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megfelelő módon járuljon hozzá a végső engedélykiadó bányászati hatóság által 
meghozandó döntésekhez. A főhatóság, a Bányászati és Földtani Hivatal pedig vegye 
tudomásul azt, hogy ha a környezetvédelem, a természetvédelem, a vízgazdálkodás 
együttes területét felölelő hatóság aggályokat vagy kizáró okokat fogalmaz meg, akkor 
az elővigyázatosság okán engedélyt annak a technológiának az alkalmazására abban a 
földtani közegben, ahol erre sor kerülne, ne adjon engedélyt. De más földtani 
közegekben meg nagy valószínűség szerint lehet engedélyt adni és lehet a 
technológiával élni, de nem mindenhol, mert a földtani közegek, a földtani felépítés, 
az ott elhelyezkedő vízrezervoárok és egyéb természeti erőforrások, akár felszíni 
természeti erőforrások jelenléte okán differenciált alkalmazásra és szabályrendszer 
megfogalmazására van szükség az engedélyezési eljárás folyamán. 

Még egyszer összefoglalva. Véletlenül se hozzuk magunkat bizottsági szinten 
olyan helyzetbe, hogy egy mindennapi életünket alapvetően befolyásoló 
szakmakultúrát, gazdasági tevékenységet lehetetlen helyzetbe hozunk azért, mert 
bányászatnak nevezzük, és idegenkedünk tőle, mert ez nemzeti érték és 
nemzetstratégiai érdek számunkra, hogy fönn lehessen tartani. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Emiatt a buta ügyrendi szabályozás és 

elvárás miatt átadnám a levezetést Bencsik János alelnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését Bencsik János, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, de remélem, csak a szabályozás butáskodás, és 

amiket mi mondunk, az nem annak hat a bizottsági tagok és a hallgatóság számára. 
Elnök úré a szó. 

 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen. Mindenkinek elnézését 

kérem, mert nem szeretnék az idejükkel visszaélni, ugyanakkor nem szeretném a 
jegyzőkönyvben sem válasz nélkül hagyni Bencsik János úr gondolatait, ugyanis 
véletlenül se szeretném, ha a Lehet Más a Politikára az az árnyék vetülne, hogy a 
jelenleg működő bányászati tevékenység ellen szólalt volna fel.  

Tehát nyilvánvalóan van szükség a fenntarthatóság felé átmenetre, és 
nyilvánvalóan a természeti erőforrásokkal történő fenntartható használat kívánatos. 
De éppen itt bújik meg az ördög a részletekben, hogy mi a fenntartható használat. 
Minden bizonnyal az, hogy ha kőolajszármazékokból hulladékot csinálunk, és 
kivesszük a rendszerből, és nem tudjuk normálisan kezelni, ez nem minősül 
fenntartható használatnak, hanem azok a bányászati tevékenységek azok, amelyek 
hosszú távon segítik az emberek jobb életminőségét, amiknek értelmük van. Emiatt 
igenis megkülönböztethetünk bányászati tevékenységet egyiket a másiktól az alapján, 
hogy ezeket az erőforrásokat hogyan tudjuk felhasználni.  

Az átmenettel kapcsolatos igényével teljes mértékben egyetértek, csak az a 
gond, hogy csak annak a technológiának adnánk létjogosultságot, amely előremutató. 
A régi rendszerben és a régi paradigmákban már nincs létjogosultsága szerintünk. Az, 
amit a kormányzat e tekintetben képvisel, és azt mondja, hogy átmenetet szeretne 
biztosítani a józan ész elvárása szerint, számomra olyan, mintha egy Nyíregyházáról 
Győrbe tartó vonatban a vonat elejéről megindulnék a vonat hátuljába, és azt hinném, 
hogy akkor közelebb kerülök Nyíregyházához. Nem, a vonat ellenkező irányba megy, 
és minden egyes jogszabályalkotás, mind a költségvetés, mind a paksi törekvések más 
irányba viszik a kormányzatot sajnos. 
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Én ismerem, vagy bocsásson meg, azt vélem, hogy ismerem alelnök úr 
elkötelezettségét e tekintetben, ugyanakkor azt kell hosszabb távon belátni, hogy ezek 
az átmenettel kapcsolatos józan észbeli és racionalitási elvárások semmilyen 
formában nem szolgálják az előremenetelt.  

Teljes mértékben megértem azt a szemléletét is alelnök úrnak, amiben az előbb 
megkülönböztetett engem mint ellenzéki politikust és mint jogalkotót, de közjogilag a 
parlament tagjaként még jogalkotónak szeretném magamat tekinteni, és ha jelen 
kormányzás ideje alatt nem is adatik meg, hogy érdemben befolyással tudjak lenni a 
jogszabályalkotásra, legalább a lehetőségem hadd maradjon meg, hogy saját elveinket 
képviselve a jegyzőkönyvben rögzítjük azt, hogy mit csinálnánk másképp. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Visszaadom az elnöklés jogát Sallai úrnak. 
 

(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Tisztelt Bizottság! Megkérdezem, hogy 

van-e más észrevétel. (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nincs. Megkérdezem 
államtitkár urat, hogy kíván-e reagálni a vitában elhangzottakra. 

 

Dr. Aradszki András válaszai 

DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Igen, kívánok reagálni. Igazából nem akarok azokra a részekre reagálni, amelyek az 
energiastratégia elfogadásával, annak tartalmával, annak a jövőbe mutatásával vagy 
nem jövőbe mutatásával foglalkoztak, maradnék az előterjesztés vitatott két 
pontjánál.  

Óva inteném elnök urat attól, hogy úgy gondolja, hogy a környezetvédelem, a 
fenntartható fejlődés csak az LMP privilégiuma. Ennek a súlyával a kormány is 
tisztában van, és a Fidesz-KDNP képviselői is tisztában vannak. (Heringes Anita 
távozik az ülésről.) Ennek alátámasztására tájékoztatom a bizottságot, hogy a vitatott 
rétegrepesztéses eljárási renddel kapcsolatos módosításhoz már elkészült a 
tárcánknál a szükséges kormányrendelet, amely konkrétabban szabályozza ennek az 
alkalmazhatóságát, sőt már a kormány is megvitatta ezt a rendeletet. Ha megengedik, 
akkor fel is olvasnám a rétegrepesztés, rétegsavazás, víz- és gátbesajtolás 
alkalmazhatóságának a feltételeit, és ahhoz természetesen, hogy ezek a feltételek 
alkalmazhatóak legyenek, további szakmai szabályozás szükséges, további 
környezetvédelmi, vízügyi szabályozás és módszertan kialakítása szükséges, anélkül 
ez nem működhet.  

Az, amit a kormányrendeletbe be tudunk tenni, a következő. Ezeket a 
tevékenységeket a bányászatot végző műszaki tervének engedélyezése során, tehát 
amikor még elkezdik a bányászatot, annak a megalapozottságát, kivitelezhetőségét 
engedélyező eljárás során kell engedélyeztetni, annak részeként, és akkor 
engedélyezhető, ha a műveletből eredően a felszín alatti vízre vonatkozó 
minőségromlás veszélye kizárt. A művelet nem veszélyezteti a környezeti elemek, 
különösen a felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi viszonyait, és mindezeknek a 
teljesülése a bányavállalkozó által folyamatosan ellenőrzött és ellenőrzéssel 
dokumentált. Ez egy elég szigorú megfogalmazás, úgy gondolom.  

Másrészt ahhoz, hogy ezt egy hatóság el tudja bírálni, szükséges folytatni 
azokat a megbeszéléseket, amelyek az európai uniós ajánlás kapcsán már korábban 
elindultak. Lehet, hogy pontatlanul fogalmaztam, folyamatosan vizsgáljuk ennek az 
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alkalmazhatóságát és az ennek való megfelelést, és csakis olyan szabályozás kerül 
konkrét alkalmazásra, amely ezeknek meg fog felelni.  

A másik elemmel, a szén-dioxid-tárolással kapcsolatos felvetések. Én azért 
visszaemlékszem arra a vitára, a képviselő úr akkor még nem volt képviselő, amikor 
ezt lefolytattuk, szintén a bányatörvény módosításával került be a magyar jogrendbe, 
mégpedig hangsúlyozom, európai uniós megfelelőség célja okán. Akkor az LMP 
akkori képviselői, Kepli Lajos, a Jobbik képviselője és a Fidesz-KDNP képviselői 
elmondták, hogy személy szerint nem örülnek ennek az európai uniós 
megfeleltetésnek és emiatt a törvénybe való emelésnek. 

A mostani módosítás igazából egy jogtechnikai megoldás, egy jogértelmezési 
megoldást tartalmaz, amely azt próbálja orvosolni, hogy nem felelt meg az egyértelmű 
szabályozási tartalomnak és az átláthatósági követelménynek az eddigi szabályozás, 
mert a jelenlegi Bt. többféle földtanikutatás-fogalmat alkalmaz, és ezeknek az 
átfedése okozhatott a jogalkalmazásban zavart, és a már egyébként meglevő szén-
dioxid geológiai tárolását megelőző bányászati, földtani kutatási tevékenységet 
tisztázza és választja el a földtani szerkezetek megismerésére irányuló műszaki-
tudományos tevékenységtől. Ez a most benyújtott szabályozás célja, nem több és nem 
kevesebb. Kormánypárti politikusként e tekintetben azokat az aggályaimat, amiket 
2012-ben elmondtam a parlamentben ezzel a szén-dioxid-tárolással kapcsolatban, 
továbbra is fenntartom. De mondom, ez egy európai uniós elvárás, amit egyébként a 
megújuló energiaforrás egyik megnyilvánulása alatt értelmeznek egyesek, de ebben 
ne nyissunk vitát, mert azt hiszem, hogy e tekintetben azok, akik itt vagyunk az asztal 
körül, nagyjából és egészében egyetértünk.  

Tehát ennek elmondása mellett kérem, hogy támogassák a törvényjavaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Azt feltételezem, hogy az 

államtitkári összefoglaló és a reakciók alapján a vita lezárását kezdeményezhetem 
erre a szakaszra. 

Tehát akkor tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a házszabály 
44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait a bizottsági jelentés 
fogja tartalmazni, így erről a jelentés elfogadása során fogunk dönteni. 

A részletes vita ezen szakaszát akkor ezzel lezárom. 
Áttérnénk a második szakaszra, a benyújtott módosító indítványok 

megvitatására. A részletes vita ezen szakaszában a bizottság a törvényjavaslat 
rendelkezéseinek sorrendjében értékeli azokat a képviselői módosító javaslatokat, 
amelyek megvitatását benyújtójuk a mi bizottságunknál kérte. Ennek során a 
bizottság megvizsgálja a módosító javaslat szabályszerűségét, hogy megfelel-e a 
házszabály 42. §-ának, dönt annak támogatásáról, a nem támogatott módosító 
javaslat változtatásokkal történő fenntartásáról, illetve saját módosítási szándékának 
megfogalmazásáról.  

Bizottságunk a határozati házszabályi rendelkezéseknek megfelelően a 
háttéranyag alábbi pontjai esetében folytatja le a részletes vitát: ez az 1. és a 3. pont. 
Tehát a módosító indítványok tekintetében, ha jól értelmeztem, négy módosító 
indítvány volt, és ebből az 1. és 3. pont az, ahol a jelen bizottságunkat jelölték meg a 
megvitatásra. 

Jelen pillanatban arról nincs tudomásom, hogy a bizottság önmagában, saját 
szándékában módosító javaslatot kívánt volna benyújtani, de ezúton kérdezem a 
bizottság tagjait, hogy van-e mégis ilyen szándéka, illetve kérdezem azt, hogy az 
előzetesen elhangzottakon túlmenően van-e a módosító indítványokkal kapcsolatban 
bármi más vélemény. (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nincs ilyen, és megállapítom 
akkor, hogy a bizottságnak önálló módosító indítványa sincs. 
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Elnézésüket kérem, első módosító indítvány a bizottságunknál, tehát szó 
szerint nem szükséges ismertetnem a jegyzőkönyvnek, hiszen ez előzetesen a 
háttéranyag kapcsán kiküldésre került mindenki részére. Tehát az 1. és 3. módosító 
indítványokról külön fogunk szavazni. 

Elnézést kérek az ügyrendi tapasztalatlanságom miatt. Megkérdezem, hogy 
konkrétan a módosító indítványokkal kapcsolatban a korábban elhangzottakon 
túlmutatóan van-e az előterjesztőnek véleménye a két érintett módosító indítványról. 
(Nincs jelzés.) Tehát az 1. és 3. pontot támogatja vagy nem támogatja. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány nem támogatja egyik módosító indítványt sem. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úr álláspontját. Külön szavazunk. Tehát 

az 1. módosító indítvány esetében kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki 
támogatja a benyújtott módosítást. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1. Ki az, aki 
tartózkodik a szavazástól? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1. Ki az, aki elveti a 
módosító indítványt? (Szavazás.) 7 elvetés. 

Megkérdezem akkor, hogy a 3. módosítás tekintetében ki az, aki a módosító 
indítványt támogatja. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 2. Ki az, aki tartózkodik a 
szavazástól? (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. Ki az, aki elveti a 3. 
számú módosítást? (Szavazás.) 7-ben állapítjuk meg az elvetések számát. Köszönöm 
szépen. 

Ezzel megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottság dönt a 
részletes vita lezárásáról és a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról. Államtitkár 
úréknak megköszönjük a részvételt, és köszönjük szépen, hogy megtisztelte 
bizottságunkat tájékoztatásával. 

Az első szavazásban felteszem, hogy a részletes vita lezárását támogatja-e a 
bizottság, és elfogadja-e a lezárást. Kérem, hogy aki ezt támogatja, az kézfeltartással 
jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú. 

Kérdezem a bizottságot, hogy felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy 
gondoskodjon a bizottság döntéseit összefoglaló jelentés aláírásáról és benyújtásáról 
az ülésen elhangzottaknak megfelelően. Felhívom a figyelmet arra, hogy mivel a 
bizottság módosító javaslatokról is döntött, így a jelentés melléklete ezt egy 
állásfoglalás formájában fogja tartalmazni. 

Megkérdezem, hogy a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásával és 
benyújtásával kapcsolatos felhatalmazást a bizottság megadja-e. Kérem, aki 
támogatja, az kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú. 

Elnézést kérek, ezek szerint az első szavazás csak a felhatalmazásomról 
szólhatott, és az elfogadásról és a benyújtásról önálló szavazást kell megtenni. Kérem, 
hogy aki az elfogadást és a benyújtást támogatja, az is kézfeltartással jelezze. 
(Szavazás.) Megállapítom akkor, hogy 8 igen. Ki az, aki tartózkodik? (Nincs jelzés.) 
Megállapítom, hogy nincs ilyen. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 1.  

Nem kötelező, de a bizottságnak lehetősége van bizottsági és kisebbségi 
előadót állítani, akik a plenáris ülésen ismertetik a bizottság jelentését, illetve az azzal 
kapcsolatos kisebbségi véleményt. Kérdezem a bizottságot, hogy a házszabály 117. § 
(1) bekezdése alapján kíván-e előadót kijelölni, aki a bizottsági jelentést az 
Országgyűlés ülésén ismerteti. (Jelzésre:) Bencsik János alelnök úrnak adom meg a 
szót. 

 



 19 

BENCSIK JÁNOS (Fidesz): Igen, a többségi véleményt személyemben 
szeretnénk a plenáris ülésen is ismertetni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Megkérdezem a bizottságot, hogy 

támogatják-e azt, hogy a többségi véleményt Bencsik János alelnök úr képviselje a 
plenáris ülésen. (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú.  

Ha volt olyan bizottsági tag, aki nemmel szavazott, akkor a jelentés 
benyújtásával kisebbségi véleményt van joga közölni. Én szavaztam nemmel, és 
tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy ezen lehetőséggel élni kívánok a plenáris 
ülésen. 

Felhívom a bizottság tagjainak és előadóinak figyelmét arra, hogy a bizottsági 
és a kisebbségi vélemény csak olyan elemeket tartalmazhat, amelyek a bizottsági 
vitában elhangzottak. 

Nagyjából akkor ez a napirendi pont lezárásra kerülhetne. Köszönöm szépen 
még egyszer a türelmet ehhez a témához. 

Egyebek 

Ezzel áttérhetünk a 2. napirendi pontra, ez az Egyebek. Ez ügyben két fontos 
tájékoztatást szeretnék tenni. Az egyik az, hogy a mai napon 14 órától a szlovák 
mezőgazdasági és környezetvédelmi bizottság delegációjával lesz találkozó a 
Parlamentben a főemelet 61. számú tárgyalóban. A tárgyalás előtt 13 órától ebéd lesz 
közösen a szlovák delegáció tagjaival a parlament Vadásztermében. Köszönöm, hogy 
ilyen aktív a bizottság, és az előzetes jelentkezés alapján hét fővel veszünk részt a 
megbeszélésen. 

Jövő héten várhatóan november 26-án vagy 27-én, szerdán vagy csütörtökön 
tudunk bizottsági ülést tartani, ennek az időpontja még egyeztetés alatt van. Itt 
viszont az bizonyos, hogy viszonylag fontos kötelezettségeink lesznek, mert a 2015. 
évi költségvetés részletes vitáját kell lefolytatnunk, valamint két további részletes 
vitát, az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII: 
törvénynek az egyes kereskedelmi építmények engedélyezésének és fenntarthatósági 
szempontjainak érvényesítése érdekében történő módosításáról szóló törvényjavaslat 
vitáját, amely a tisztelt Ház előtt az 1995. számon van, amelyhez az elmúlt bizottsági 
ülésen kapcsolódott a bizottság, illetve az országos környezetvédelmi információs 
rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 
T/1965. számú javaslatot, amelynek kijelölt bizottsága vagyunk. Mindkét 
törvényjavaslat általános vitája kedden volt a plenáris ülésen. 

Megkérdezem, hogy az Egyebek között van-e bárki másnak bármi más 
közlendője vagy tájékoztatója. (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. 
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Az ülés berekesztése 

Megköszönöm tisztelettel a részvételt és a türelmet a mai napi bizottsági 
üléshez, és mindenkinek további jó munkát kívánok. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 7 perc)  

Bencsik János 
a bizottság alelnöke 

 

Sallai R. Benedek 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 

 
 
 


