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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra)  

Az ülés megnyitása 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok mindenkinek. Szeretettel köszöntöm a megjelent vendégeinket és a 
bizottság tagjait. A Fenntartható fejlődés bizottságának 2014. november 26-ai ülését 
ezennel megnyitom. 

Megállapítom a szavazatképességet. Bejelentem, hogy Bencsik János alelnök 
úr jelezte távollétét, és Turi-Kovács Béla alelnök úr helyettesíti a szavazás során. 
Simonka György képviselő úr is jelezte távollétét, és Manninger Jenő képviselő úr 
helyettesíti. Mindenki más személyesen jelen van, kivéve Bartos Mónika és Dankó 
Béla, akik bizottsági ülésen vannak, és hamarosan csatlakoznak az üléshez. Kepli 
képviselő úr is jelezte, hogy csatlakozni fog az üléshez. A szavazatképesség biztosított, 
így az ülést megnyitom. (Bartos Mónika megérkezik az ülésre.) 

A mai napirendi javaslat a kiküldésnek megfelelően elsőként is az, hogy 
megtárgyaljuk az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvényt, az egyes kereskedelmi építmények engedélyezése fenntarthatósági 
szempontjainak érvényesítése érdekében történő módosításáról szóló 
törvényjavaslatot, amely a tisztelt Ház előtt 1995. szám alatt van, és a részletes vitához 
is kapcsolódtunk a házszabály 44-45. §-a alapján. A vitához kapcsolódó anyagok 
kiküldésre kerültek, az alapján lesz az ülés lebonyolítva.  

A 2. napirendi pontban az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer 
továbbfejlesztésével összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat kerül megtárgyalásra, amely a tisztelt Ház előtt 1965. sorszámon van, 
ennek kijelölt bizottsága vagyunk, és nem kapcsolódtunk, tehát kiemelten fontos, 
hogy a kormánypárti, illetve a többségi, kisebbségi vélemények majd 
megfogalmazásra kerüljenek.  

A 3. napirendi pont esetében Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 
szóló törvényjavaslat kerül megtárgyalásra szintén a házszabály 44. és 45. §-a alapján, 
amely a tisztelt Ház előtt a T/1794. számon van. 

A 4. napirendi pont felüdülésképpen már csak egy csatlakozás lesz a 
Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 
törvényjavaslathoz, ahol meg kell neveznünk a kapcsolódási témákat. Ez T/2141. 
számon van a Ház előtt.  

5. napirendi pontban az Egyebek kerülnek megtárgyalásra. 
Tisztelettel kérdezem a bizottság tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatban 

észrevétel, javaslat vagy bármi más felmerülő kérdés van-e. (Nincs jelzés.) 
Megállapítom, hogy nincs ilyen. Ezért kérem, hogy aki elfogadja a napirendet, az 
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 8 igen. Gondolom, Manninger Jenőnél két igent 
vehetünk ilyenkor. Köszönöm szépen. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvénynek az egyes kereskedelmi építmények 
engedélyezése fenntarthatósági szempontjainak érvényesítése 
érdekében történő módosításáról szóló T/1995. számú 
törvényjavaslat (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) (Vitához 
kapcsolódó bizottság) 

Ezennel akkor megkezdenénk az 1. napirendi pontunkat, ami a 
felolvasottaknak megfelelően az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
jogszabály megvitatása. A soron következő jogszabály tehát az 1997. évi LXXVIII. 
törvénynek az egyes kereskedelmi építmények engedélyezése fenntarthatósági 
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szempontjainak érvényesítése érdekében történő módosításáról szóló T/1995. számú 
törvényjavaslat, a részletes vitájának kapcsolódó bizottságként történő lefolytatására 
kerül sor a törvényjavaslat egészére vonatkozóan.  

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

Ezúton szeretném tájékoztatni a bizottság tisztelt tagjait, hogy az előterjesztő 
jelezte, hogy nem kíván részt venni a vitában, és álláspontját nem kívánja külön 
kifejteni. Ez házszabályilag nem kötelező számára, tehát teljesen jogszerűen marad 
távol a vitától. 

Így aztán elsőként megkérdezem a bizottság tagjait, hogy ki kíván hozzászólni a 
részletes vita e szakaszában. (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nincs jelentkező. 
Azért, hogy szót tudjak kérni, átadnám a levezetést Turi-Kovács Béla alelnök úrnak. 

 
(Az ülés vezetését dr. Turi-Kovács Béla, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Igen. Tessék, elnök úr! 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen a szót. A Lehet Más a Politika 

frakciójának véleménye a törvényjavaslatról viszonylag egyértelmű, miszerint 
alapvetően nem szolgálja ebben a formában a fenntarthatóság érdekeit, ezért meg 
kívánja fogalmazni a jegyzőkönyv számára a véleményét. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat célja volt, hogy a kiskereskedelem túlzott koncentrációját 
megakadályozza, és annak káros gazdasági, társadalmi, városképi és környezeti 
negatív hatásait csökkentse. Erre, az ez ellen tett intézkedésekre sok jó európai példa 
van Franciaországtól Dánián át Nagy-Britanniáig, amelyeket 2011 tavaszán 
felsoroltunk, amikor az eredeti törvényjavaslatot a Lehet Más a Politika frakciója 
benyújtotta a tisztelt Ház elé. 

A jogszabály céljaival az LMP teljes mértékben egyetért, viszont a 
megvalósításra az eszközeivel, amelyeket e célokhoz rendel, ez a jogszabálytervezet 
nem alkalmas. Véleményünk szerint érdemes szétválasztani a plázákat és a 
hipermarketeket, mert két jól elkülöníthető problémacsoportot testesítenek meg más-
más társadalmi igényre reagálva és más-más célcsoportot elérve, ezért más-más 
környezeti problémákat bemutatva. 

A plázákra vonatkozóan el lehet mondani, hogy mivel a kereskedelem 
hagyományos tereinek, a belvárosoknak a kiürülése probléma, amiből a plázák 
hasznot húznak, viszont ennek terheit – a városrehabilitáció, a forgalom növekedése 
– nem ők viselik. Ráadásul a fogyasztói kultúra, amit képviselnek, nem fenntartható. 
Általában a magasabb státuszú fogyasztókra alapoznak, magasabb árfekvéssel, elvileg 
minőségi termékekkel, de mivel nagy tőkeerejű láncok alkotják benne a legtöbb 
boltot, kiszorító hatásuk van a hagyományos kiskereskedelmi hálózatokra. Rendkívül 
energiaigényes ezen épületek fenntartása, generálják az autóforgalmat a belvárosban, 
ezért létesítésük csak tömegközlekedési csomópontokban, például pályaudvaroknál 
elfogadható. Természetesen ez a közlekedésre és mobilizációra való igény ugyanígy 
fennáll azokban az esetekben is, amikor agglomerációs területeken kerül kialakításra. 

A hipermarketekkel a fő gond sokkal inkább az, hogy alapvető fogyasztási 
cikkek, élelmiszerek és egyebek a fő profiljuk. Ezzel a hagyományos piacokra és a 
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nagy mennyiségben termelni nem tudó kistermelőkre gyakorolnak kiszorító hatást. 
Tőkeerejüknél fogva akciókkal tudnak piactisztító hatást elérni, és egy életképes helyi 
gazdaság nem létezhet ma már úgy, hogy a hipermarketek ne legyenek hatással a 
mindennapi életére. Nagy gépkocsiforgalmat generálnak szintén, és a parkolóhely-
szükségletük is nagy, ezzel negatív környezeti hatásuk jelentős. Ezek többnyire 
zöldmezős beruházásként valósulnak meg, alapvetően azokat az erőforrásokat 
csökkentve, amelyeknek az ökológiai rekreációs feladata Magyarország természeti 
erőforrásaira meghatározó lenne.  

A fenti problémákra egy, a környezeti, gazdasági, városképi szempontokat 
előre leíró, azok érdekében korlátozó szabályozás kellene hogy megvalósuljon, a jelen 
jogszabályi terv ezt nem valósítja meg.  

Egy olyan törvény, ami „pofára”, a valamiért szimpatikus vállalkozásoknak 
engedi a nagy üzletek nyitva tartását, mindenféle feltétel nélkül, másoknak pedig 
nem, az nem alkalmas egy fenntarthatóbb rendszer felé vezető átmenet kialakítására.  

Az előttünk fekvő törvényjavaslat a szakhatósági hozzájárulásokhoz 
kapcsolódó feltételek rendkívül általános, következetes jogalkalmazás alapjául nem 
alkalmas meghatározása miatt ellentétes a közigazgatás törvény alá rendelésének 
alkotmányos elvével, súlyosan sérti a jogbiztonságot, valamint kifejezetten 
korrupcióbarát szabályozási környezetet teremt meg, illetve tart fenn. Aki átolvasta a 
jogszabály-módosítási lehetőséget, annak viszonylag egyértelmű lehetett. 

Szemlátomást az a kormányzati törekvés, hogy minél nagyobb mértékű 
függőséget teremtsen, és minél nagyobb mértékben a kormánypárti kompetenciákat 
erősítse, megjelenik ebben a jogszabályban. A mi véleményünk szerint útját kell állni 
a környezetet terhelő, fenntarthatatlan nagyberuházásoknak, de ezt egy olyan kiskapu 
nyitása nélkül is lehet életképes tilalommal megteremteni, aminek a kulcsa nem a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnál van, nem pusztán egy megyei 
kormányhivatal zsebében van, hanem bizony fenntarthatósági szempontokat jobban 
figyelembe vevő, helyi civil szervezetek véleményét bevonó, helyi lakosság érdekeit 
megerősítő, helyi információkon alapuló, területileg illetékes kormányhivataloknál. 
Erre konkrétan módosítókat is nyújtottunk be egyébként, a környezetvédelmi 
hatóságokat megnevezve mint alapvetően első fokon eljáró engedélyező hatóságot. 

A törvényjavaslat jelen formájában véleményünk szerint többet árt, mint 
használ az ügynek, mint a címe szerint kellene, ezért a Lehet Más a Politika mindezt 
nem támogatja.  

Mindenkitől elnézést kérek, hogy részletesen fel kell olvasnom, az ügyrendi, 
házszabályi okok miatt van, ugyanis a tisztelt Ház előtt csak azt a kisebbségi 
véleményt lehet közölni, ami a bizottsági ülésen elhangzott, és ez indokolja azt, hogy 
részleteiben terheljem önöket a véleményünkkel.  

Köszönöm szépen, alelnök úr. 
 
ELNÖK: Visszaadom az elnöklést. Tessék, elnök úr! 
 

(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy bárki más a vitában kíván-e 

részt venni vagy kíván-e véleményt közölni. (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nem. 
Így tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a házszabály 44. § (1) 
bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait a bizottság jelentése fogja 
tartalmazni, így erről a jelentés elfogadása során fogunk dönteni. 

A részletes vita ezen szakaszát lezárom, és ezzel áttérünk a második szakaszra, 
a benyújtott módosító javaslatok megvitatására. A részletes vita ezen szakaszában a 
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bizottság a törvényjavaslat rendelkezéseinek sorrendjében értékeli azokat a képviselői 
módosító javaslatokat, amelyek megvitatását a benyújtójuk a mi bizottságunknál 
kérte. Ennek során a bizottság vizsgálja a módosító javaslatok szabályszerűségét, 
tehát hogy az illeszkedik-e a házszabály 42. §-ához, dönt annak támogatásáról, a nem 
támogatott módosító javaslatok változtatásokkal történő fenntartásáról, illetve saját 
módosítási szándékának megfogalmazásáról. 

Gyakorlatilag itt módosítók érkeztek be a bizottsághoz, amely módosítóknak a 
kiküldött anyaggal történt a bemutatása. Az első törvénymódosító javaslatot Bencsik 
János alelnök úr nyújtotta be a jogszabály 1. §-ához, amely teljes mértékben 
kapcsolódik a 6. pontjához is az előkészített anyagnak. Megkérdezem a bizottság 
tagjait, hogy miután kiküldtük mindenkinek, és elvileg mindenki előtt ott van a 
háttéranyag, igénylik-e a részletesebb tájékoztatást. (Nincs jelzés.) Megállapítom, 
hogy ilyen igény nincs. Ebben az esetben három benyújtott javaslat van, ezért 
egyesével javasolnánk a szavazást. 

Megkérdezem, hogy a Bencsik János képviselő úr, alelnök úr által benyújtott 
javaslathoz van-e vélemény vagy javaslat.  

 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Talán csak egy mondat, ha megengedi, 

elnök úr. A Fidesz álláspontja az, hogy bár a javaslatnak van egy jó és megfelelő 
háttere, de e pillanatban nem látjuk teljesen megalapozottnak, ezért tartózkodást 
fogunk nyomni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatást. A magam részéről elmondtam a 

véleményemet, hogy alapvetően nem értek egyet azzal a fajta szabályozással, 
ugyanakkor Bencsik János úr abból indult ki módosító indítványában, hogy 
törvényszerűen meg fog valósulni a jogszabály alkalmazása, tehát a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat egyedileg engedélyezhet ilyen jellegű, 400 négyzetméternél 
nagyobb létesítményeket. És ha már Bencsik úr azzal a prekoncepcióval rendelkezik, 
hogy van esélye a Ház előtt, hogy ez a javaslat és a törvényjavaslat támogatást fog 
elérni, azért azt gondolom, hogy Bencsik János képviselő úrnak azon elvárásai, 
amiket a módosításban a fűtési, hűtési és energiagazdálkodással kapcsolatos 
javaslatban megfogalmazott, miután az lényegesen kisebb környezeti károkat okozna 
vagy kisebb ökológiai lábnyomot okozna ezen módosításokkal, ezért a Lehet Más a 
Politika esetében fogjuk ezt támogatni. 

Megkérdezem, hogy a módosítással kapcsolatban bármi más vélemény van-e. 
(Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nincs. Akkor kérdezem a bizottság tagjait, hogy 
Bencsik János képviselő úr módosító indítványát, ami az 1. §-hoz való kapcsolódást, 
illetve a 6. ponthoz történő kapcsolódást tartalmazza, ki az, aki támogatja. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 1. Ki az, aki tartózkodik a szavazástól? (Szavazás.) 6 
tartózkodás. Egy képviselő nem élt a szavazati jogával, aki képviselettel látta el, 
Bencsik János képviselő úr. 

A második jogszabály-módosító javaslatot jómagam nyújtottam be. Az 1. §-hoz 
kapcsolódó módosításokban, amely a 2., 3., 4. és 5. pontban is megfogalmazódott, 
minden esetben kifogásoltam azt, hogy az eljáró elsőfokú hatóság a Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal legyen. Ennek nyilvánvalóan az volt a szándéka, hogy 
mondjuk egy szombathelyi vagy bármi más nyugat-dunántúli esetben esetleg hátha 
nagyobb helyi kompetenciákkal rendelkezne a helyi hatóság. Minden esetben a 
környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontokat véleményem szerint jobban szem 
előtt tartó környezetvédelmi hatóságot javasoltuk megnevezni. 

Kérdezem azt, hogy a módosító indítvánnyal kapcsolatban van-e bármi 
vélemény, kérdés. (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. Akkor szavazásra 
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teszem fel, hogy aki a kiküldött anyag 2. pontjában szereplő módosító indítványban 
szereplő javaslatot támogatja, kérem, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 2 igen szavazat. Aki tartózkodik a szavazástól? (Nincs jelzés.) 
Megállapítom, hogy nulla szavazat. Aki nem támogatja a módosító indítványt? 
(Szavazás.) 6 szavazattal elvetette a bizottság. 

Ezzel a módosítók szavazásán túl vagyunk. Arról nincs tudomásom, hogy a 
bizottság módosító javaslatot kíván benyújtani, de kérdezem a bizottság tagjait, hogy 
bizottsági állásfoglalást kívánnak-e tenni a módosításokra. (Nincs jelzés.) 
Megállapítom, hogy nincs ilyen kezdeményezés. 

Kérdezem, hogy a bizottság tagjainak van-e bármi más ezzel kapcsolatos 
véleménye, javaslata. (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nincs.  

Így megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottságunk dönt 
a részletes vita lezárásáról, a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról. Kérdezem, hogy aki a részletes vita lezárását támogatja, az 
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú. 

Akkor a jelentés elfogadásáról és benyújtásáról kell szavazni, ami a korábbi 
gyakorlat és a házszabály értelmében történik. Kérem, hogy aki támogatja a jelentés 
benyújtását és annak elfogadását, az kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy ez is egyhangú. 

Kérdezem a bizottságot, hogy felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy 
gondoskodjon a bizottsági döntést összefoglaló jelentés aláírásáról és benyújtásáról az 
ülésen elhangzottaknak megfelelően. Mivel a bizottság módosító javaslatokról 
döntött, így a jelentés melléklete ezt egy állásfoglalás formájában fogja tartalmazni. 
Kérem, hogy aki a felhatalmazást megadja, az kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy szintén egyhangú. (Heringes Anita: Az előzőnél is, ezért is 
próbáltam jelezni, hogy az előzőnél sem volt egyhangú, az elnök kisebbségi 
véleményt kívánt megfogalmazni.)  

Bocsánat, ügyrendi kérdés, egy pillanat. Elnézést, ügyrendi hibát követtem el, 
tanulmányozom a házszabályt, és igyekszem annak megfelelően eljárni. Ebben az 
esetben, ha megengedik, akkor visszamennék a részletes vitáról szóló jelentés 
elfogadásához, és mindezt újraszavaztatnám, ugyanis összekevertem a bizottsági 
benyújtással. Akkor ezt a kettőt újraszavaztatnám, ha megengedik. A bizottság 
elnökének történő felhatalmazásnál, hogy gondoskodjon a bizottság elnöke az döntést 
összefoglaló jelentés aláírásáról, akkor megkérdezem még egyszer, hogy ki az, aki ezt 
támogatja. Ezt gyakorlatilag jómagam szoktam aláírni. (Szavazás.) Egyhangú. 

Akkor a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és benyújtásáról 
szavazunk. Ki az, aki támogatja, kérem, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 6 igen. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 
szavazattal tartózkodtunk. 

Elnézést kérek az ügyrendi hiba miatt. 
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 állítani, aki a bizottság jelentését az Országgyűlés ülésén 
ismerteti. Megkérdezem, hogy van-e ilyen kezdeményezés. (Nincs jelzés.) 
Megállapítom, hogy nincs.  

Ez alapján tájékoztatom a bizottságot, hogy a kisebbségben maradt 
véleményként a házszabály 117. § (2) bekezdése alapján a kisebbségi véleményemről 
tájékoztatni kívánom a tisztelt Házat.  
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Felhívom a bizottság előadóinak figyelmét arra, hogy a bizottsági és a 
kisebbségi vélemény csak olyan elemeket tartalmazhat, amelyek a bizottsági vitában 
elhangzottak. Ezt jeleztem, hogy ezért kellett felolvasnom mindezt. 

Köszönöm szépen a részvételt ebben. Megkérdezem, hogy ehhez a napirendi 
ponthoz bárkinek még bármi észrevétele van-e. (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy 
nincs, így az 1. napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen, hogy hatékonyan 
haladhattunk. 

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer 
továbbfejlesztésével összefüggésben egyes törvények módosításáról 
szóló T/1965. számú törvényjavaslat (Részletes vita a HHSZ 44-45. 
§-a alapján) (Kijelölt bizottság) 

A 2. napirendi pont az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer 
továbbfejlesztésével összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat, amely a tisztelt Ház előtt 1965. szám alatt van, ennek a részletes 
vitája. 

Ezúton tisztelettel köszöntöm dr. Rácz András helyettes államtitkár urat, hogy 
megtisztelte a bizottságunkat részvételével, egyben tájékoztatom a bizottságot, hogy 
V. Németh Zsolt államtitkár úr jelezte, hogy külső okok miatt nem tud itt lenni, ezért 
elnézését kérte a bizottságnak, és tájékoztatott arról, hogy Rácz András úr mindenben 
képviselni fogja a tárca véleményét. 

A T/1965. számú törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottsága 
vagyunk, emiatt szintén a részletes vita a jogszabály teljes egészére vonatkozik. E 
rendelkezésekre megnyitom a részletes vita első szakaszát a törvényjavaslatnak, a 
házszabály a már többször emlegetett 44. § (1) bekezdés a), b), c) és d) pontja alapján. 
Első vizsgálatunknak azt kell tárgyalnia, hogy megfelel-e az Alaptörvényből eredő 
követelményeknek, a jogalkotás szakmai követelményeinek, valamint a nemzetközi és 
európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, illetve illeszkedik-e a jogrendszer 
egységébe a jogszabályjavaslat. 

Tisztelettel kérem helyettes államtitkár urat, hogy a házszabály 44. § (1) 
bekezdésében foglalt követelmények vizsgálatát segítően pár mondatban szíveskedjen 
összefoglalni az előterjesztés benyújtásának indokait, szabályozási megoldásait és a 
kormányzat javaslatát ezzel kapcsolatban. 

Dr. Rácz András tájékoztatója 

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 
Tisztelt Bizottság! Köszönöm a szót meg a lehetőséget is, hogy a törvényjavaslattal 
kapcsolatban kifejthetem a kormány álláspontját.  

Van egy jelenleg működő Országos Környezetvédelmi Információs 
Rendszerünk, amely körülbelül 10 évvel ezelőtt került megalkotásra, és az idő 
előrehaladtával számos olyan probléma mutatkozott, olyan újításokat kellett 
elvégezni ezen a rendszeren, amely végül is egy több mint 2 milliárdos európai uniós 
projektnek köszönhetően megvalósult.  

Itt talán a sok száz vagy ezer tényező közül egyet emelnék ki összefoglalóan, a 
papír alapú adatszolgáltatást, amelyet jelenleg a felügyelőségeknek, a 
környezetvédelmi, természetvédelmi felügyelőségeknek papír alapon végeznek a 
kötelezettek. Ezeket összesíteni kell éves szinten hatalmas nagy munkával, és csak egy 
bizonyos idő elteltével tudnak bekerülni az információs rendszerbe azok az adatok, 
amelyek egyrészt a nyilvánosság, másrészt a hatóságok munkáját segítik. Talán a 
legnagyobb előrehaladást ebben a projektnek az jelenti, hogy ezek a papír alapú 
adatszolgáltatások megszűnnek, és minden adatszolgáltatás elektronikus útra vált át, 
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ami azt jelenti, hogy bizonyos esetben gombnyomással be tudnak kerülni az adatok a 
rendszerbe, és nem kell fél évet, egy évet várni a mechanikus, papír alapú 
adatszolgáltatások összesítésére. 

Egyébként a környezetvédelmi információs rendszer egy moduláris felépítésű 
rendszer, ami azt jelenti, hogy a környezetvédelemhez tartozó különböző 
szakterületek – a természetvédelem, a hulladékgazdálkodás, levegőtisztaság-védelem, 
felszín alatti, felszíni vizek védelme – relatív önállósággal rendelkeznek a rendszeren 
belül, tehát ezek külön modulok, és ezeknek a teljes átjárhatósága is megvalósul az 
informatikai fejlesztés eredményeként. 

A törvényjavaslat-csomag pedig azt célozza, hogy ennek a rendszernek a 
működéséhez szükséges jogszabályi feltételek is biztosítottak legyenek, tehát az összes 
olyan jogszabályt, amelyet lényegében technikai okokból, kizárólag technikai okokból 
kellett módosítani a rendszer működésénél, ezt gyűjtöttük össze a törvényjavaslatban. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Megkérdezem a vita ezen 

szakaszában a bizottság tagjait, hogy kívánnak-e véleményt alkotni vagy kérdést 
feltenni. (Jelzésre:) Heringes Anita képviselő asszony! 

 
HERINGES ANITA (MSZP): Üdvözöljük ezt a XXI. századi döntést, mert ez a 

papír alapú adatszolgáltatás az elmúlt időszakban már nem volt fenntartható, és a 
nyilvánosságot is csökkentette. Viszont bízunk ugyanakkor abban, hogy ez nem az 
utolsó lépés, és a rendszer összességét alkotó környezetvédelmi szakrendszer 
egyszerűsítése is követi majd ezt. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Megkérdezem, hogy más 

kérdés, vélemény van-e. (Nincs jelzés.) Miután nincs, így a házszabály 
rendelkezéseinek megfelelően átadom a levezetést dr. Turi-Kovács Béla alelnök 
úrnak. 

 
(Az ülés vezetését dr. Turi-Kovács Béla, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Megadom a szót elnök úrnak. 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen, alelnök úr. Tájékoztatni 

szeretném az előterjesztőt, hogy nyilvánvalóan az LMP egyetért azzal az iránnyal, 
amely a környezetvédelmi információkhoz való hozzáférést kívánja segíteni, 
ugyanakkor alapvetően részben leszűkíti a környezeti információkat csak olyan 
környezetvédelmi információkra, amelyek az emberek egy jelentős részéhez, ha el is 
jutnak, nem azokkal a feltételekkel és nem azokkal az információkkal, amik 
szükségesek.  

A parlamenti általános vitában is elmondtam, hogy mindaddig, amíg a 
földhivatali, termőföld-használati részek nem lesznek ilyen könnyen elérhetőek, 
mindaddig, amíg az állami erdők kezelésével kapcsolatos információk az 
erdőgazdálkodási tervekkel és az erdőkezelési tervek kifejezetten szolgálati titoknak 
minősülnek, és nemhogy nem lehet így hozzáférni, hanem még peres úton sem lehet 
hozzáférni, addig mindezt nem tartjuk elégségesnek. 

Alapvetően az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer 
átalakításának az a célja, hogy a jelenleg döntően papír alapú adatszolgáltatások 
megszűnjenek, elektronikus úton teljesítsék azokat a jövőben a kötelezettek. Az 
Alaptörvény XXI. cikke szerint Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát 



12 
 

az egészséges környezethez, amellyel a törvényjavaslat nem áll teljes mértékben 
összhangban.  

A környezeti információkhoz való hozzáférés igénye és ennek lehetőségeinek 
bővítése egy örvendetes irány, tehát megint egy olyan jogszabályról van szó, amivel a 
Lehet Más a Politika céljait tekintve egyet tud érteni, a céljait nem vitatja, viszont 
eszközeit tekintve vitatja a megvalósulás hatékonyságát. Azzal a céllal, hogy létezzen 
olyan informatikai megoldás, amelyben a környezethasználók és az érdeklődők 
hozzáférhetnek a releváns környezeti információkhoz, természetesen teljes 
mértékben egyetért az LMP, mert az egészséges környezethez való alapjog 
érvényesítésének egyik alapvető infrastrukturális feltétele ezen információk 
megszerzésének a lehetősége. Az információs rendszer jelen formájában azonban 
nem felel meg az alapvető elvárási, felhasználási követelményeknek. Ugyanakkor 
továbbra sem látjuk biztosítottnak, hogy a nyilvános adatok köre jóval bővebb lesz 
majd a jövőben, mint eddig volt.  

Nem szeretném ütni a kormány olyan dolgokért, amiket nem ő követett el, de 
tudni kell, hogy a környezetvédelmi információs rendszer eredetileg 1 milliárd 
forintos háttérrel valósult meg, és gyakorlatilag nem teljesítette be a hozzá fűzött 
célokat. Ezt követően az elmúlt években egy 2 milliárdos fejlesztéssel sem tudott 
megfelelni ezeknek az elvárásoknak. Véleményünk szerint, miután a jogszabály halála 
az, ha nem alkalmazzák, ezért komoly aggályaink vannak egy olyan jogszabályról, 
amelynek az alkalmazására idáig is fordított közpénzből viszonylag sokat a szaktárca, 
viszont a végrehajtásra irányuló törekvések messzemenőkig elégtelenek voltak. 

A védett területekre vonatkozó, illetve a vízügyi adatok hozzáférhetősége 
hézagos, a hatósági rendszer folyamatos átalakítása pedig az adatsorok 
folyamatossága és az adatok összehasonlíthatósága miatt erősen kérdéses.  

A Lehet Más a Politika olyan környezetvédelmi információs rendszert 
támogatna örömmel, amibe a teljes erdészeti tájhasználati adatbázis is felkerülhetne, 
rendszerezésre kerülhetne, hiszen minden olyan információ, ami a hatóságoknál 
rendelkezésre áll hazánk természeti erőforrásainknak fenntartható használatával 
kapcsolatban, azoknak ezen információs rendszerhez kellene kapcsolódnia, és így 
valósulhatna meg az állampolgárok és civilek számára az a hozzáférhetőség, amit az 
előterjesztő a célkitűzésekben megfogalmazott.  

A Lehet Más a Politika azt akarja elérni, hogy a környezeti információk, 
amelyek közforrásokból jönnek létre, és jelen pillanatban nem hozzáférhetőek, a 
jövőben is megismerhetővé váljanak. Ellentmondást látunk abban, hogy miközben a 
környezeti információkhoz való hozzáférést szívén viseli a kormány saját szavaiban, 
közben minden egyes ügyben peres úton kell érvényt szerezni ezen elvárásoknak, 
legyen szó akár Paksról, akár bármilyen egyéb fejlesztésről. A gyakorlat jól jelzi, hogy 
amikor tavaly kiirtották a Kossuth tér fáit, az érintett lakossági csoportok csak a 
fakivágási engedély jogerőre emelkedése és a fák kivágása után hetekkel kapták meg a 
vonatkozó közigazgatási határozatot.  

A határozatok felrakására most sincs érdemben szándék, tehát nem tartalmaz 
erre javaslatot a jogszabály, tehát azokat a hatósági döntéseket, amelyeket a 
zöldhatóság rendelkezésben megfogalmaz, ezután sem lehet majd megismerni. 
Rendszeresen a bíróságra kell citálni a kormányt, illetve a hatóságait azért, hogy 
információhoz jussunk hozzá. Amíg a rendszer arra nem lesz jó, amire létrehozták – 
hogy megbízható, könnyen kereshető, széles körű adatbázisként szolgáljon –, addig 
nem képes betölteni a szerepét, addig ezek csak közforrás elherdálására alkalmasak. 

Összefoglalva: az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer 
legnagyobb problémája az, hogy továbbra is szűk nyilvánosan hozzáférhető 
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környezeti adatokat fog tartalmazni, ami a ráfordított forrásokhoz képest 
hatékonytalan. Ezért az LMP ebben a formában nem tudja támogatni a jogszabályt. 

A helyettes államtitkár urat, mint aki a természetvédelmi feladatokért is 
felelős, és a nemzeti parkok működésével is foglalkozik, ezúton tájékoztatom arról, 
hogy gyakorlatilag az elmúlt 20 évben, mint arról nagy valószínűséggel önnek is 
tudomása van, nemzeti parkok sokasága közpénzből finanszírozott természeti 
erőforrások használatával kapcsolatos kutatásokat, monitoringokat, biotikai adatokat 
gyűjtött össze, nagyon nagy arányban volt olyan kutatás, amiben a nemzeti parkokat 
érintő faunisztikai és florisztikai feltárások zajlottak. Ezek az adatok egyetlen esetben 
sem hozzáférhetők, minden közpénzből történt, és nem lehet jelen pillanatban 
megszerezni azt, hogy a nemzeti parkoknál milyen kutatási eredmények szerepelnek. 
Ez nemrég, a közelmúltban lezárult Natura 2000-es fenntartási tervek készítésénél is 
szembeütköző volt, hiszen a nemzeti parkok csak kiemelt forrásokért voltak 
hajlandók olyan kutatásokat rendelkezésre bocsátani, amelyek a fenntartási tervek 
elkészítését segítették volna, ugyanakkor minden esetben ezek közpénzből készültek.  

Tehát az LMP összességében a kormányzati célkitűzést örömmel fogadja, 
viszont azt kéri, hogy olyan előterjesztés legyen, ami a célokhoz megfelelő is, és 
minden esetben minden egyes környezeti információhoz való hozzáféréshez 
lehetőséget biztosít. 

Köszönöm szépen a szót, alelnök úr. 
 
ELNÖK: Visszaadom az elnöklést. 
 

(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszaveszem a levezetését az ülésnek. 
Megkérdezem, hogy bármi más vélemény a bizottság tagjaitól van-e. (Nincs 

jelzés.) Megállapítom, hogy nincs. 
Megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e reflektálni az elhangzottakra. 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen, nem kívánok, én ezt egy politikai nyilatkozatnak tekintem, tehát 
érdemben nem kívánok rá reagálni. A szakmai részére igen. 

Kezdjük a végéről. A nemzeti park igazgatóságok által végzett kutatási, 
monitoring-, egyéb tevékenységek, biotikai adatok a természetvédelmi információs 
rendszer részét képezik, a természetvédelmi információs rendszer pedig ennek az 
OKIR-rendszernek, tehát a környezeti információs rendszernek, mint mondtam, a 
moduláris felépítése, egyik modulja, egyik része, tehát elérhetőek. Nem fedi a 
valóságot ez az állítás. Valamint több olyan hatóság is megemlítésre került itt, 
amelyek nem tartoznak a környezetügyhöz, sem a minisztériumhoz. Tehát ezeknek az 
adatainak az összehangolása nyilván egy magasabb szintű gondolkodást igényel, itt 
most csak a környezetvédelmi információs rendszerről beszélünk, amely a 
Földművelésügyi Minisztérium, illetve a környezetügyi szakterület adatait hangolja 
össze, erre szólt a fejlesztés. Tehát az, hogy a más hatóságok más szakterületeinek 
adataival meg az azokhoz való hozzáféréssel mi a helyzet, a jelen törvényjavaslat 
tárgyát nem érinti. 

Nem értek egyet azzal sem, hogy itt közforrás elherdálása történt volna a 
rendszer kiépítése során. Itt egyáltalán nem erről van szó, hanem egy európai uniós 
forrás segítségével próbáltuk technikailag, informatikailag jobbá, gyorsabbá és 
mindenki számára, más hatóságok és a nyilvánosság számára is elérhetővé tenni az 
adatokat. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Annyit hadd mondjak el a 

bizottság tisztelt tagjainak, hogy a Hulladék Munkaszövetség javaslatokat tett az 
Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével 
összefüggésben felmerülő egyes jogszabályok módosításához. Ezt mindenkinek az 
asztalára kitettük. Nem tájékoztatnám a bizottságot, kérek mindenkit, hogy esetleg 
olvassa ezt el. Konkrét jogszabály-módosításokat javasolt benne a civil szervezet, de 
ezeket a leadási határidőn túl kaptuk már meg, gyakorlatilag ezen a héten érkeztek 
meg. Kérem, hogy ezeket esetleg tanulmányozzák. 

Köszönöm szépen az előterjesztőnek a vita lezárását. Nyilvánvalóan nem 
értünk ebben egyet. Semmiféle politikai megnyilatkozást nekem nem állt 
szándékomban megtenni, de elfogadom az előterjesztői véleményt. 

Megkérdezem, hogy bármi más észrevétel van-e. (Nincs jelzés.) Megállapítom, 
hogy nincs ilyen. Így tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a 
házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait szintén a 
korábbi gyakorlatnak megfelelően a bizottság jelentése fogja tartalmazni, és erről a 
jelentés elfogadása során fogunk dönteni. 

A részletes vita első szakaszát ezzel lezárnám, és áttérünk a második szakaszra, 
a benyújtott módosító javaslatok megvitatására.  

A részletes vita ezen szakaszában a bizottság a törvényjavaslat 
rendelkezéseinek sorrendjében értékeli azokat a képviselői módosító javaslatokat, 
amelyek benyújtásra kerültek, és a mi bizottságunktól kérték ennek megvitatását a 
házszabály 42. §-ának értelmében. 

Összességében három ilyen érkezett. Van-e ezzel kapcsolatban javaslat vagy a 
vitával kapcsolatos javaslat? (Nincs jelzés.) Nincs javaslat. 

Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e észrevétel vagy bármi más 
kiegészítenivaló a módosító indítványokhoz, amiket előterjesztőként kiküldtünk. 
(Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nincs ilyen, és megállapítom azt is, hogy nem 
érkezett javaslat arra, hogy ezeket egyben kellene szavazni, ezért mind a hármat külön 
szavazzuk meg. 

Elsőként, gyakorlatilag az első módosító javaslat nyilvánvalóan azt rögzíti a 
jogszabályban, hogy mint közérdekű adatokat minden környezeti információra 
vonatkozóan térítésmentesen kellene biztosítani. Ez a javaslat az 1. §-t kívánja 
kiegészíteni, illetve a 12. § (2) bekezdéséhez nyúl hozzá. Megkérdezem az 
előterjesztőt, hogy egyetért-e a módosító indítvánnyal.  

 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Nem értek egyet a módosító indítvánnyal, mert az úgy van megfogalmazva, hogy a 
környezeti információkra vonatkozó, közpénz felhasználásával folytatott összes 
kutatási tevékenységre kiterjedne, hogy nekünk ezt az információs rendszerünkben 
közzé kellene tenni. Az összes, közpénzből megvalósított kutatási tevékenység 
nemcsak a nemzeti park igazgatóságokat jelenti, hanem jelenti az önkormányzatokat, 
a civil szervezeteket – mert a civil szervezetek is folytatnak közpénzből kutatásokat –, 
az egyetemeket. Ezek az adatok hozzánk nem is jutnak el, tehát hogy tudnánk feltenni 
az információs rendszerünkbe ezeket az adatokat. Ráadásul, nyilván a megrendelő 
rendelkezik ezekkel az adatokkal. Ezenkívül lehet valakinek a saját szellemi tulajdona 
is az a munka, amit ő közpénzből végez. Tehát ez egy megvalósíthatatlan javaslat.  

Egy akkora adathalmaz, amit a módosító javaslat előirányoz, amely nem 
tartozik a kormány, így a természetvédelemért felelős minisztérium felügyeleti 
jogkörébe sem, és nincs róla rendelkezési jogunk, sem a minisztériumnak, sem a 
kormánynak, nyilván ezeknek csak egy részéről, amit az általunk felügyelet nemzeti 
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park igazgatóságok és egyéb kutatóintézetek végeznek, ezen adatok kapcsán pedig 
már az előbb említettem, a természetvédelmi információs rendszer a 
környezetvédelmi információs rendszer egyik moduljának részét képezi.  

Tehát azért nem támogatjuk ezt a javaslatot, mert ebben a formában 
megvalósíthatatlan, sajnos a kormánynak nincs mindenre hatásköre. Tehát az, hogy 
egy civil szervezet milyen kutatást végez, és abból milyen eredmények születnek, ami 
ráadásul valakinek a szellemi tulajdonát is képezi, ezekkel az adatokkal mi sajnos 
nem rendelkezünk, és az információs rendszerbe se tudjuk ezeket betölteni.  

Köszönöm. Ezért nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen az előterjesztői véleményt. Megkérdezem a 

bizottságot, hogy bármi más vélemény a módosítással kapcsolatban van-e. (Nincs 
jelzés.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. Akkor kérem, hogy kézfeltartással jelezze, aki 
a módosító indítványt támogatja. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 3 ilyen van. 
Köszönöm szépen. Kérem, hogy aki tartózkodik a szavazástól, az kézfeltartással 
jelezze. (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. Kérem, hogy aki nem fogadja 
el, az kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 6 szavazattal elvetette ezt a módosító 
indítványt a bizottság. 

A 2. módosító javaslat részben a környezetvédelmi szabályozás 54. § a) 
pontjával, illetve a módosító indítvány 2. §-ával ért egyet, a publikus felületen 
kormányrendeletben meghatározott információkkal kapcsolatban. A módosítás azt 
tartalmazza, hogy ideértve a környezeti információkra vonatkozó, 
közpénzfelhasználással folytatott kutatási tevékenység nyomán keletkezett 
valamennyi adatot. Az előterjesztő képviselőjét meg kell kérdeznem, bár úgy érzem, 
hogy az 1. pontban az ezzel kapcsolatos információt is lefedte. 

 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Ezt nem támogatjuk, más ok miatt, jogtechnikai okok miatt nem, 
ugyanis ez a kérés, ami itt megfogalmazódik, hogy a környezetvédelmi törvényt 
akként módosítsuk, hogy a környezeti információkat mindenki térítésmentesen 
megismerje, illetve ennek az eljárásrendje szabályozott legyen, már most is 
megvalósul, csak ezt nem a környezetvédelmi törvény szabályozza, hanem a 
közérdekű adatok megismeréséről, az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény, röviden infotörvény szabályozza. Ez már ezt kimondja, amit a 
környezetvédelmi törvénybe is be kíván tenni a módosító javaslatot tevő, mármint 
azt, hogy mindenki számára biztosított a közérdekű adatok megismerése, illetve 
szabályozza ez a törvény az eljárásrendet is, hogy hogyan lehet ezekhez az adatokhoz 
hozzájutni. Ez egy egyszerű technikai, jogalkotói, jogi szakmai kérdés, illetve a 
jogalkotási törvény is szabályozza ezt, hogy amit már egyszer törvényben 
szabályozunk, ugyanazt a témát nem lehet egy másik törvényben is szabályozni, arra 
csak utalni szokás, ez az utalás meg is van. Tehát ugyanazt a dolgot két helyen nem 
lehet szabályozni, sem azonos módon, eltérő módon meg végképp nem. Tehát ezért 
nem tudjuk csak támogatni ezt a javaslatot, mert ez már eleve megvalósult, ha jól 
tudom, már 2005 óta, de a 2011. évi infotörvény ezt az egész eljárásrendet 
újraszabályozta. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a helyettes államtitkár úrnak a véleményét. 

Megkérdezem a bizottságot, hogy bármi más vélemény ezzel kapcsolatban van-e. 
(Nincs jelzés.) Házszabályi okok miatt akkor átadnám egy pillanatra alelnök úrnak az 
elnöklést. 
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(Az ülés vezetését dr. Turi-Kovács Béla, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Igen. Megadom a szót elnök úrnak. 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen. Helyettes államtitkár úr, 

annyit hadd mondjak már el, hogy nyilvánvalóan ezek a módosító indítványok – 
mind a kettő – a gyakorlati életből táplálkoznak. Abból táplálkoznak, hogy ezek az 
információk, amelyeket ön nyilvánosnak mond, jelen pillanatban nem nyilvánosak, és 
minden esetben peres úton kell kérni. Az adatvédelmi törvény alkalmazására csak az 
elmúlt öt évben megközelítőleg olyan ötven pert indítottam különböző okokból, és 
minden esetben minden hatóságból peres úton kell kiperelni azt, hogy bármilyen 
információhoz hozzáférjünk. Nem vonom kétségbe az ön magasabb kompetenciáit a 
jogszabályokkal kapcsolatban, de azt viszont fogadja el nekem mint környezet- és 
természetvédelmi civil szektorból érkezett politikusnak, hogy az elmúlt tíz év pont 
arról szólt, hogy semmilyen környezeti információhoz nem lehet érdemben 
hozzájutni, amire szükség lenne. Most már gyakorló politikusként ugyanezt a 
tapasztalatot szűrtem le abból, hogy a paksi fejlesztéssel kapcsolatos környezeti 
információhoz való hozzáférést szintén peres úton kellett megszerezni.  

Tehát nyilvánvalóan ezen módosító indítványok nem azért valósultak meg, 
mert úgy érzem, hogy komoly kapacitásai vannak a közigazgatásnak, hogy mivel 
töltse még a szabad idejét, hanem azért, mert jelen pillanatban sem az adatvédelmi 
törvény, sem a környezeti információs rendszer működőképessége nem hatékony és 
nem megvalósítható. Ezeket próbáltam megfogalmazni, azért, hogy az élő életben és a 
mindennapi gyakorlatban ezek használhatóbbak legyenek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Visszaadom az elnöklést. 
 

(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy ezekkel kapcsolatban bármi 

más vélemény vagy javaslat van-e. (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki a módosító indítványt támogatja, 
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 3 igen. Ki az, aki tartózkodik? 
(Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. Ki az, aki elveti? (Szavazás.) 6 nem 
szavazattal a bizottság elvetette. 

Utolsó módosító indítvány az új jogszabályt a törvényjavaslat 5. §-ával 
kiegészíteni javasolja, ami arról szól, hogy a tevékenységek megkezdése előtt kötelező 
érvényű hatásvizsgálatokat kelljen végezni, és ezeket publikus felületen lehessen 
közzétenni. Megkérdezem, hogy ezzel a módosítással kapcsolatban merül-e föl a 
bizottság tagjaitól kérdés. (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. Kérdezem 
az előterjesztő véleményét. 

 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk ezt sem, szintén jogtechnikai okokból, mert a környezetvédelmi 
törvényben felesleges azt kimondani, hogy a hatásvizsgálatok eredményét publikus 
felületen közzé kell tenni, ugyanis a környezetvédelmi törvény 110. § (7) bekezdés 3. 
pontja felhatalmazása alapján van egy kormányrendelet a hatásvizsgálatokról, ez a 
314/2005-ös kormányrendelet, és ez tartalmazza egyébként az európai parlamenti és 
tanácsi irányelv rendelkezéseivel összhangban lévő 2011/92/EU – KHV – irányelvet, 
tehát ennek a szó szerinti implementációja ez a végrehajtási rendelet, amit a törvény 
most módosítani kívánt, amit a környezetvédelmi törvény felhatalmazására alkottak 
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meg. Ez pontosan azt szabályozza, amit most a törvénybe szeretnénk betenni, 
nevezetesen azt, hogy a környezeti hatástanulmányt az engedélyező hatóságnak 
elektronikus úton közzé kell tennie, és ez meg is valósul minden esetben a 
környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség hivatalos honlapján. Tehát erre 
tekintettel, mivel ezt a végrehajtási vagy alacsonyabb szintű végrehajtási jogszabálya 
tartalmazza a törvénynek, ezért a törvénybe emelni jogtechnikai szempontból nem 
lehetséges, és ezért nem támogatjuk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az előterjesztői véleményt. Előterjesztőként 

nyilvánvalóan fenntartom a véleményemet, de elnökként nem kívánok erre reagálni. 
Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy kívánják-e bármiben kommentálni vagy 
véleményt fűzni ehhez. (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nem. Ezért megkérem a 
bizottság tagjait, hogy kézfeltartással jelezze, aki a módosító indítványt támogatja. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 3 igen. Aki tartózkodik? (Nincs jelzés.) 
Megállapítom, hogy nincs ilyen. Aki elveti az előterjesztést? (Szavazás.) 6 nem 
szavazattal a bizottság nem javasolta ezt a módosító indítványt elfogadni. 

Megkérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy a bizottság saját módosító 
indítványt kíván-e benyújtani, vagy van a bizottságnak olyan igénye, hogy a 
jogszabályi módosításhoz hozzányúljon. (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nincs 
ilyen és nincs erre indítvány.  

Ezzel a részletes vita utolsó szakaszát nyitnám meg, lezárva a második 
szakaszt. Elsőként akkor a részletes vita lezárásáról szavazunk. Kérdezem a bizottság 
tagjait, hogy egyetértenek-e a részletes vita lezárásával. Kérem, hogy kézfeltartással 
jelezze, aki egyetért. (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú. 

Most igényel figyelmet a dolog, mert a részletes vitáról szóló jelentés 
elfogadásáról és benyújtásáról kell szavaznunk. Ezért kérdezem azt, nehogy 
elkövessem még egyszer azt a hibát, hogy aki a vitáról szóló jelentés elfogadását és 
benyújtását támogatja, az kézfeltartással jelezze. Bocsánat, tehát a bizottság minden 
esetben, illetve nem minden esetben, az eddigi gyakorlat alapján felhatalmazza a 
bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a bizottság döntéseit összefoglaló jelentés 
aláírásáról és benyújtásáról. Ez idáig is így történt, csak az előbb megcseréltem a 
sorrendet, elnézésüket kérem, most ez okozza a kavarodást. Tehát minden bizonnyal 
a kormánypárt támogatja azt, hogy benyújtsuk a jelentést és a bizottsági 
állásfoglalást. 

Még egyszer megkérdezem, hogy a részletes vitáról szóló jelentés benyújtását 
támogatja-e a bizottság. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 6 igen. Kérdezem, hogy ki 
az, aki tartózkodik. (Szavazás.) 2 tartózkodás. Nem? (Szavazás.) 1 szavazat. 

Ezzel a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról szavaztunk.  
Nem kötelező, de a bizottságnak van lehetősége bizottsági és kisebbségi 

előadót állítani, akik a plenáris ülésen ismertetik a bizottsági jelentést, illetve az azzal 
kapcsolatos kisebbségi véleményt. Kérdezem a bizottságot, hogy a házszabály 117 . § 
(1) bekezdése alapján kíván-e előadót állítani a parlament záróvitájában, illetve aki az 
Országgyűlés ülésén ismertesse a bizottsági véleményt. (Nincs jelzés.) Megállapítom, 
hogy nincs ilyen.  

Ezért én viszont tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy az általam elmondott 
és elhangzott, kisebbségben maradt véleményt el kívánom mondani a záróvitában. A 
házszabály 117. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom erről a többségi véleményt 
képviselőket. 

Ezúton tisztelettel megköszönöm a helyettes államtitkár úrnak, hogy 
megtisztelte a bizottságunkat, és köszönöm szépen, hogy rendelkezésünk állt. 
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DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Én 
is köszönöm, és további jó munkát kívánok a bizottságnak. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Önöknek is jó munkát kívánunk.  
Felhívom a bizottság előadóinak figyelmét, ez magamra vonatkozik, hogy nem 

térhetek el az elhangzottaktól. 
Köszönöm az előterjesztést, és ezzel a 2. napirendi pontot lezárnám. 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló T/1794. 
számú törvényjavaslat (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

Hát igen. Akkor most jön az, amikor kicsit megremeg a hangom, ugyanis újabb 
kortörténeti és bizottsági házszabályi történelmet írunk, ugyanis ilyet még nem 
csináltunk. A 3. napirendi pont Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 
szóló törvényjavaslat részletes vitája alapján a bizottsághoz kapcsolódó bizottsági 
anyag megvitatása, amely a tisztelt Ház előtt a T/1794. szám előtt van. 

Ezúton tisztelettel köszöntöm dr. Adorján Richárd helyettes államtitkár urat, 
aki megtisztelte bizottságunk munkáját részvételével és segíti a munkánkat. 
Köszöntöm szintén Ásványi Zsuzsanna referens asszonyt és Keserű-Hahn Hajnalka 
referens asszonyt, hogy segítik a munkánkat. 

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a házszabály 44. § (1) bekezdése alapján 
kell lefolytatnunk a részletes vitát, azzal az eltéréssel, hogy a zárszámadási törvényre 
és a költségvetési törvényre más szabályok vonatkoznak, ezért próbálok fokozott 
figyelemmel figyelni arra, hogy ezt a viszonylag nagy mennyiségű módosító indítványt 
hogyan is fogjuk tudni kezelni. 

Kérem a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, hogy az 
előterjesztő képviseletében jelen lévők foglalják össze az előterjesztés benyújtásának 
indokait, a szabályozás megoldásait, és tájékoztassák a tisztelt bizottságot arról, hogy 
milyen javaslatuk van a törvényjavaslattal kapcsolatban. 

Dr. Adorján Richárd tájékoztatója 

DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm 
szépen a meghívást az ülésre. Nem is húznám nagyon az időt.  

A jövő évi költségvetési törvényjavaslat fekszik előttünk. Értelemszerűen a 
kormánynak az államháztartási törvényben foglalt kötelezettsége, ami visszavezethető 
nyilván az Alaptörvényben foglalt kötelezettségére, hogy törvényjavaslatot nyújtson 
be az Országgyűlés számára a következő évi központi költségvetés megalkotására. Ez 
határidőben, október 31-ig meg is történt, illetve az úgynevezett fejezeti 
indokolásokat november 10-én nyújtotta be a kormány a tisztelt parlamentnek.  

Talán akkor a legfontosabb sarokszámait említeném a törvényjavaslatnak, és 
utána rá is térhetünk a következő lépéseire a tárgyalásnak. Tehát a költségvetési 
törvényjavaslat megfelel az államadósság-csökkentés alkotmányos követelményének, 
illetve fontos kiemelni, hogy egy ambiciózus hiánycélt, 2,4 százalékos, uniós 
módszertan szerinti hiánycélt foglal magában. Ez nyilvánvalóan takarékos 
gazdálkodásra, illetve az előirányzatok takarékos megtervezésére késztette a 
kormányzatot, és ily módon került benyújtásra a törvényjavaslat. 

Én ennyiben gondoltam összefoglalni. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, helyettes államtitkár úr. Köszönjük szépen, hogy 

segíti a munkánkat. Megkérdezem, hogy… 



19 
 

 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Van egy ügyrendi javaslatom. Azt 

javaslom, hogy az előterjesztett módosító indítványokat csomagban szavazzuk, azzal a 
kiegészítéssel, hogy minden jelen lévő képviselőnek, illetve frakciónak legyen módja 
arra, hogy a csomagból kiemeljen olyan javaslatot, amelyről külön szavazást kér. Én 
máris elmondanám, hogy az 580. sorszám alatt a Manninger Jenő által 
előterjesztettre kérek külön szavazást, az összes többire a magunk részéről 
csomagban történő szavazást kérek. Miután a támogatásról is meg kell nyilatkoztatni 
– szintén ügyrendi a javaslatom – a kormány jelen lévő képviselőit, ezért azt kérem, 
hogy nyilatkoztassuk meg a kormány képviselőit, hogy van-e olyan módosító 
indítvány, amelyet támogatnak, vagy valamennyi indítvány elvetését indítványozzák. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az ügyrendi észrevételt, alelnök úr. Tájékoztatom a 

tisztelt bizottságot, hogy a maga helyén fogom tudni kezelni az ügyrendi javaslatot, 
ugyanis az első szakaszában a részletes vitában nem áll módunkban a módosítókról 
beszélni, ilyenkor a részletes vitát kell lefolytatni, és a részletes vitában elhangzottak 
után térhetünk át a második szakaszra, ami a konkrét módosítókról szól. Tehát 
mennénk ügyrendileg tovább, és elsőként a bizottság tagjait kérdezem, hogy ki az, aki 
a részletes vita e szakaszában véleményt kíván közölni a bizottsággal. (Jelzésre:) 
Heringes Anita képviselő asszony! 

 
HERINGES ANITA (MSZP): Mint ahogy a módosítóinkban is több helyen is 

megfogalmaztuk, vannak dolgok, amiken szerintünk a költségvetésben változtatni 
kellene, át kellene csoportosítani összegeket. Ilyen például a hulladéklerakási 
járulékból és a környezetvédelmi termékdíjból befolyt összeg, hiszen a 2013-ban 
bevezetésre került lerakási járulék eredeti célja nem más, mint a kevesebb 
hulladéktermelés támogatása, a hulladék eltérítése a lerakótól; a lerakási járulékból 
származó bevételt a környezetvédelemért felelős miniszter a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás működtetésének biztosítására és fejlesztésére is fordíthatja.  

Ezért mi úgy gondoljuk, hogy az igen magas összegű bevételt – nem csak a 17,6 
százalékát – kellene a hulladékgazdálkodási feladatok támogatására fordítani, mert 
azt gondolom, hogy már most is láthatjuk több száz településen, hogy a 
hulladékgazdálkodási rendszer így ebben a formájában fenntarthatatlan, és az új, 
átmeneti hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások soron 4 milliárd forint 
pluszba kerülne ez az állampolgároknak, hiszen az egy fenntarthatatlan rendszer, 
mint amit már többször is elmondtunk, ahol a katasztrófavédelem jelöli ki a 
közszolgáltatót. Egy olyan rendszert kell létrehozni, ami az önkormányzatok számára 
is elfogadható, a lakosság is ki tudja fizetni, a szolgáltató is rendben van a dologban, 
és fenntarthatóvá válik ez a rendszer. 

Ezért a fenti okok miatt javasoljuk a termékdíjból és a lerakási járulékból 
származó bevételek olyan típusú átcsoportosítását, amely biztosítja azt, hogy a kettő 
tételből származó bevételek közel legalább fele a beszedés céljaként megtervezett 
kiadásokra kerüljön felhasználásra. 

Ami nekünk még nagyon-nagyon fontos lenne, hogy az épületenergetikai és 
energiahatékonysági beruházásra szánt előirányzatot is emeljék meg, hiszen ebben az 
évben a tavalyi évhez képest is csökken, így nem tudnak majd annyi épületszigetelési 
programot, épülethatékonysági programot lefolytatni, mint amennyit kellene. Én azt 
gondolom, hogy az az igazi rezsicsökkentés, amit nem kell kifizetni, és nem az, amit a 
kormányzat támogatott az elmúlt négy évben. Annak érdekében, hogy a program 
eredményének csökkentését megakadályozzuk, szükség van a rendelkezésre álló 
források növelésére. Egy szakmailag megfelelő értékesítési bevétel sok ezer hazai kis- 
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és középvállalkozónak jelentene biztos megrendelést és több százezer családnak a 
mindennapi megélhetés költségeinek valós, fenntartható csökkentését.  

Ezenkívül pedig szeretnénk, ha a zöld civil szervezetek számára több és 
magasabb összeg juthatna. A kormány 2015. évben 63,3 milliárd forint 
termékdíjbevételre számít, amiből, mint mondtam, 12,7 milliárd forintot szán a 
hulladékgazdálkodási feladatok támogatására. Ebben az esetben véleményünk szerint 
szükségszerű az állami feladatokat átvállaló környezet- és természetvédő civil 
szervezetek pályázati úton történő megemelt keretösszegű támogatására. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Kérem, engedje meg, hogy 

ismét felhívjam a figyelmét arra, hogy a plenáris vitán kisebbségi véleményként, ha 
véletlenül kisebbségben maradna a véleményével, csak az itt elhangzottakat lehet 
elmondani, tehát attól eltérni nem lehet. Rendben, köszönöm. 

Megkérdezem, hogy további észrevétel van-e. (Nincs jelzés.) Megállapítom, 
hogy nincs. Megkérném Turi-Kovács Béla alelnök urat, hogy… (Dr. Turi-Kovács 
Béla: Az ügyrendi indítvány mostantól érvényes, ugye? Vagy hozzászólás lesz?) 
Még nem, még a vitánál tartunk, és a második szakaszban. 

 
(Az ülés vezetését dr. Turi-Kovács Béla, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Akkor megadom a szót az elnök úrnak. Talán egy rövid megjegyzést, 

ha megenged, elnök úr. Van azért értelme ennek az odaadom-visszaadomnak, csak 
azért, hogy ez máskor ne okozzon gondot. Arról szól ugyanis, hogy az elnöki 
hozzászólások rendjét teszi tulajdonképpen szabályozottá, ellentétben a házszabály 
számos más döntésével, amelyeket én a magam részéről meglehetősen bonyolultnak 
és nehézkesnek tartok. Azt hiszem, ez egy régi szabály, és talán ezért érdemes 
betartani. 

 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Be is tartjuk. Köszönöm szépen a szót. 

Tisztelettel kérem elnézésüket és türelmüket, de éppen amiatt a házszabályi 
rendelkezés miatt, mert a plenáris vitában csak azt lehet elmondani, ami itt 
elhangzik, ezért szeretném az LMP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagként 
pártom véleményét elmondani, bízva abban, hogy többségi vélemény lesz, de ha 
véletlenül mégsem következne ez be, abban az esetben kisebbségi véleményként 
kívánom a tisztelt Házat majd tájékoztatni erről. 

Az Alaptörvény N. cikke alapján Magyarország a kiegyensúlyozott, átlátható és 
fenntartható költségvetési gazdálkodás elvét érvényesíti, és ezen elv érvényesítéséért 
elsődlegesen az Országgyűlés és a kormány felelős. A költségvetési tervezet több okból 
véleményünk szerint nem felel meg az Alaptörvény ezen cikkéből eredő tartalmi 
követelményeknek, és ezért az nem támogatandó, sőt elfogadhatatlan.  

A költségvetési tervezet bebetonozza az elmúlt évek megszorításait: az 
oktatásból éves szinten több mint 200 milliárdot vontak ki 2010-hez képest, 
reálértéken most már 400 milliárd hiányzik; csökkent az egészségügy, a szociális 
ellátás, a kultúra és legfőképpen a bizottsághoz tartozóan a környezet- és 
természetvédelem finanszírozásának háttere is.   

Ha már az oktatással kezdtem, akkor hadd mondjam el azt is, hogy 
gyakorlatilag az elmúlt években a környezeti nevelési, környezetvédelmi 
ismeretterjesztési és szemléletformálási feladatokra érdemben semmilyen forrást 
nem fordított a kormány, és így nemcsak az ökoiskolák rendszere omlott össze, 
hanem a jeles zöldnapokról való megemlékezések lehetőségei is megszűntek, és ebben 
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nagyjából mindenféle tantervi követelménytől eltérően az erdei iskolák 
megszervezésének lehetőségei is tovább szűkültek az elmúlt években. 

A megszorítások bebetonozása azt jelenti, hogy a hazánk hosszú távú fejlődését 
garantáló alapok, a humán tőke, tudásunk és egészségi állapotunk leromolhat. Nincs 
az a gazdaságfejlesztési program, ami sikeres lehet ilyen alapokon, és hibás 
véleményünk szerint az a szemlélet, ami a gazdaságfejlesztést célként nevezi meg, 
célként tűzi ki, és nem pedig a társadalmi jólét alapjait akarja megteremteni. Hibás az 
a szemlélet, aminek nem célja az állampolgárok életminőségének javítása, vagy csak 
közvetett célja, és a gazdaságfejlesztést célként kezeli ahelyett, hogy eszközként 
alkalmazná az emberek életének, egészségének és boldogságának jobbá tételéhez.  

Hazai tőkefelhalmozás nélkül esélytelenek vagyunk a jövőben, és ennek a 
tőkefelhalmozásnak elsősorban a környezeti alapokon kellene megtörténniük, 
erősítve hazánk természeti erőforrásainak kapacitásait, kiszámíthatóbb, boldogabb 
élet reményét kellene megteremtenie a társadalomnak.  

Így véleményünk szerint kidobottak azok az EU-s pénzek és a nemzeti 
fejlesztési források sok-sok ezermilliárdjai, amelyek ideig-óráig megnövelik a 
beruházásokat, gazdagítanak egyes gazdasági köröket, azonban a hatás nem tartós, 
nem szolgálja a fenntarthatóságot. Azt javasolnám ez ügyben a tisztelt 
kormányzatnak, hogy vizsgálja meg az elmúlt ötéves EU-s költségvetési ciklust és 
fejlesztéspolitikát, és tapasztalni fogja azt, amiről beszélünk, hiszen infrastrukturális 
fejlesztések sokasága valósult meg úgy, hogy az nem járt érdemi foglalkoztató 
hatásnöveléssel.  

Elfogadhatatlan és véleményünk szerint erkölcstelen az, hogy miközben 
csökkentik a szociális juttatásokat, a munka reményét adó képzéseket, az oktatásra, a 
kultúrára adott forrásokat csökkentik, viszont folytatódnak a nagyszabású 
stadionépítések, folytatódik a tízmilliárdok elpazarolása az energetikai, ingatlan- és 
más szektorban. Különféle stadionokra 20 milliárd, a Nemzeti Olimpiai Központra 
44 milliárd, Paks II-re 28 milliárd, az MVM tőkeemelésére 50 milliárd, az Eximbank 
feltőkésítésére 41 milliárd, az MNV Zrt. ingatlanvásárlásaira 23 milliárd, hogy csak 
néhány példát említsünk.  

A megszorítások bebetonozása a társadalom szétszakadását is jelenti. Már 
négymillióan élnek a statisztikai adatok alapján létminimum alatt, és ez a szám sajnos 
egyre nő.  

A 2015. évi költségvetés tervezete konzerválja azt a gyalázatos helyzetet, amit 
az elmúlt két kormányzati ciklus az állami környezet- és természetvédelemben 
kialakított, még rosszabb helyzetbe taszítva a hazánk természeti értékgazdagságáért 
dolgozó természetvédelmi intézményrendszert. Orbán Viktor miniszterelnök úr 2010-
ben még azt ígérte, hogy igaz ugyan, hogy a környezet- és természetvédelmi tárca 
önállósága megszűnik, ám ez nem jelenti a zöldszektor kormányzati súlyának 
csökkenését. Azóta viszont a területen egymást érik a megszorítások, a zárolások, a 
leépítések, az értelmetlen átszervezések és a minimális szakmaiságot is nélkülöző 
politikai kinevezések.  

A Fidesz választási és kormányprogramjában még volt egy zöldgazdaság-
fejlesztési ígéretcsomag: évente a lakásállomány 10 százalékának energetikai 
felújítása 80 ezres munkahelyteremtéssel, zöldközbeszerzés, zöldbank. Immár az 
ötödik olyan költségvetés elfogadásánál tartunk, amelyben ennek a választási blöffnek 
semmilyen utóhatása nincs, ehhez források rendelve nincsenek, szándék nem 
tükröződik a költségvetésben erre. A megvalósítás halvány szándéka sem látszódik 
sajnos.  

A parlagfűprobléma kétmillió embert érint, az ország egyik legkiterjedtebb, 
számos súlyos szövődménnyel járó, népegészségügyi kockázatot jelentő tünete 
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hazánkban. Az Orbán-kormánynak 46 millió forintot ér, hogy ezzel foglalkozzon, 
miközben arcátlanul tüntette el a Földművelésügyi Minisztérium a lakosság által 
felajánlott több mint 1 milliárd forintot, ami ezeknek a megelőzésére, kutatására 
kellett volna hogy fordítódjon, és kellett volna, hogy az ebben az allergén betegségben 
szenvedők életminőségét javítsa. 

A nemzeti parkoktól elvonták a földalapú támogatásokat, ez lett a kormányzati 
döntés, mikor 1200 hektár fölött elvette a területalapú támogatásokat, ettől a nemzeti 
parkok is működésképtelenné válnak rövid időn belül, ami nem most jelentkezik, 
mert most megkapják még a 2014. évi területalapú támogatást, most a napokban 
kaphatták meg az első részletet, januárban megkapják a második részletet, ez most 
fog jelentkezni, mert 2015-re nem fog nekik járni. 

Fazekas Sándor szakminiszterhez írásbeli kérdést tettem fel, amikor azt ígérte, 
hogy a költségvetésből fogják kárpótolni ezeket a hiányzó forrásokat, ehhez képest 
egyetlen fillér sincs a benyújtott tervezetben. Minden bizonnyal észrevették, hogyha 
átnézték esetleg a módosító indítványokat, hogy viszonylag sok olyan módosító 
indítványt nyújtottam be, amely pont a környezet- és természetvédelmi 
intézményrendszer megerősítését és forrásainak finanszírozását célozta volna. 
Minden esetben olyan nemzetközi kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan, 
amelyben Magyarország elkötelezte magát. 

Több mint 28 milliárd forintot szánnak a paksi bővítésre, miközben nincs 
megkötött megvalósíthatósági megállapodás a beruházásról, így még azt sem lehet 
tudni, hogy a Roszatom mennyiért vállalná a tervezett két új blokk felépítését, illetve 
hogy az EU engedélyezi-e egyáltalán a beruházást, illetve nem támaszt-e bármilyen 
aggályt mint tiltott kormányzati támogatás. Magyarország annak idején mindig érvelt 
azzal, hogy Németországgal szemben a megújuló forrására milyen 
kötelezettségszegési eljárásokat kezdeményezhet az EU. Ugyanígy, mivel ez 
kormányzati támogatásnak minősül, itt is van ilyen kockázat, és mégis elkezdjük úgy 
csinálni. Azt se tudjuk, mit építünk. Ezzel alighanem egy kicsit előreszaladunk, de mi 
is tudjuk, hogy a fideszes klientúra már nagyon szeretné elkezdeni az atommilliárdok 
elköltését.  

Nem minden retorikai mondat tőlem származik, de ez a pártom véleménye. 
A Lehet Más a Politika felelősebb költségvetést vár el, olyat, amelyik egyaránt 

reagál a társadalmi folyamatokra és a környezeti problémákra, olyat, ami nem helyez 
egyéni passziókat, azok finanszírozását a közérdek elé, amely tükrözi, hogy az elmúlt 
évek hibás gazdaságpolitikai lépéseinek a korrekciójára van szükség. 

Ez a költségvetés nem ilyen, és ezért számunkra elvetendő, és a Lehet Más a 
Politika képviselőcsoportja ezt nem is fogja támogatni. 

Ezzel fogalmaztam meg képviselőcsoportunk véleményét. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Visszaadom az elnöklést. 
 

(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy a vitában bármi más 

vélemény van-e. (Nincs jelzés.) Nincs ilyen. 
Gyakorlatilag most értünk el oda, hogy tájékoztathatom a bizottság tagjait, 

hogy a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait a 
bizottság jelentése fogja tartalmazni, és erről majd a jelentés elfogadása során fogunk 
dönteni. 

Megkérdezem, hogy a vita ezen szakaszában, tehát nem a módosítókhoz 
kapcsolódóan, hanem az elhangzottakkal kapcsolatban, hogy kíván-e az előterjesztő 
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reagálni. (Nincs jelzés.) Köszönöm szépen, a helyettes államtitkár úr nem kíván 
reagálni. 

A részletes vita első szakaszát ezzel lezárom, és áttérünk a második szakaszra, 
ami részben érinti a módosító indítványok megtárgyalását, amivel kapcsolatban 
ügyrendi módosító javaslat érkezett dr. Turi-Kovács Béla alelnök úr, miniszter úr 
részéről. Tisztelettel kérdezem a bizottság tagjait, hogy a második szakaszra 
vonatkozó ügyrendi módosító indítványokkal kapcsolatban vannak-e észrevételek. 
(Jelzésre:) Heringes Anita képviselő asszony! 

 
HERINGES ANITA (MSZP): Szerintem semmiképpen nem lehet csomagban 

szavazni a módosítókról, hiszen már a részletes vitát is a plenáris ülésről a bizottságba 
száműzte a Fidesz-kormány. Ha csomagban szavazunk, akkor csak és kizárólag 
pártpolitikai alapon lehet döntéseket hozni, nem pedig az egyes módosító indítványok 
két lábát nézve. Azt gondolom, hogy nem lehet úgy szavazni ezekről egyben, 
csomagban, hogy nem vizsgáljuk meg szakmailag ezt a kérdést. Ha már ez a bizottság 
a szakmai bizottság, akkor azt gondolom, hogy vennünk kell a fáradságot, hogy 
egyesével szavazunk ezekről a módosító javaslatokról, hiszen úgy tudunk normális 
döntéseket hozni ebben a kérdésben. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Megkérdezem a Jobbik, illetve 

a Fidesz frakcióját – frakciónként ügyrendihez egy hozzászólás lehet –, hogy 
kívánnak-e véleményt alkotni. (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy az ügyrendi 
javaslathoz más nincs. Azért, hogy az LMP álláspontját képviseljem, megkérem Turi-
Kovács Bélát, hogy vegye át a levezetést. 

 
(Az ülés vezetését dr. Turi-Kovács Béla, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Igen, megadom a szót. 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen, alelnök úr. Álláspontom 

szerint úgy lenne korrekt és szakmai a döntés, ha minden esetben a módosító 
indítványoknál a szakmai érvek elhangozhatnának. Elvileg minden egyes pártnak, 
frakciónak a szakpolitikusa van jelen a bizottságban, ebből adódóan lehet, hogy így, 
ha egyben szavazunk, akkor egészében könnyebben kerül elvetésre olyan javaslat, ami 
egyébként önmagában védhetetlen lenne egy szakpolitikusnak, hogy miért is szavazza 
le. Ezért javaslom azt, hogy tételenként, külön-külön szavazzunk. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Átadom az elnöklést. 
 

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

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Akkor az ügyrendi javaslatról fogunk 
dönteni. Kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja dr. Turi-Kovács Béla alelnök úrnak azon 
javaslatát, hogy csomagban szavazzunk úgy, hogy lehessen frakciónként akár 
számokban külön kivenni egy-egy tételt, így elfogadja-e az ügyrendi javaslatot. 
Kérem, hogy aki támogatja ezt az ügyrendi javaslatot, az kézfeltartással jelezze. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 5 igen. Kérem, hogy aki tartózkodik, az jelezze. 
(Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nincs. Kérem, hogy aki ellene van, az jelezze. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 3 nem. Az ügyrendi javaslatot elfogadta a bizottság. 
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Ebből adódóan csomagban fogunk szavazni. Ebben az esetben az ügyrendi 
javaslat során már egy nem ügyrendi javaslatot is tett Turi-Kovács Béla úr, hogy az 
580-as javaslat esetében kéri azt, hogy mindenképpen külön szavazzunk. 
Megkérdezem a frakciókat, illetve hogy bármi más olyan javaslat van-e, ami sorszám 
alapján egyéni szavazást igényelne. (Jelzésre:) Heringes Anita képviselő asszony! 

 
HERINGES ANITA (MSZP): Ha kikérni lehet, akkor én pedig az MSZP-s 

javaslatokat szeretném kikérni. 
 
ELNÖK: Ez egy rendkívül praktikus lépés, ugyanis ebben az esetben úgy 

fogadta el az ügyrendi javaslatot a bizottság, hogy ki lehessen kérni. Azt hiszem, hogy 
politikailag így gondoltam, hogy én is azt a megoldást választom, viszont azt hiszem, 
hogy nem lenne teljesen korrekt a bizottsággal, hiszen gondolom, hogy nem erre 
gondolt Turi-Kovács Béla úr, amikor az ügyrendi javaslatot tette. Ezért én csak a 476. 
és a 607. számú javaslatot kérem, hogy külön szavazzuk, a többi esetében elfogadom a 
többségi véleményt.  

Megkérdezem, hogy bármi más kérés van-e a módosítókkal kapcsolatban. 
(Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nincs. Ebben az esetben tájékoztatom a 
bizottságot, hogy a kiküldött háttéranyagnak megfelelően a 183., 190., 265., 458., 
475.,... Bocsánat, egy pillanat, ügyrendi szünet. Elnézést kérek, módosítok, mert az 
MSZP-seket minden esetben kivenném, akkor innentől kezdve két papírt kell 
összenéznem. Tehát ebben az esetben külön fogunk szavazni a 183., a 190., a 475., a 
476., az 580., a 607., a 611. és 690. tételekről. Bocsánatot kérek, nem akartam 
megsérteni a fideszeseket azzal, hogy az MSZP-vel együtt említettem a sorszámot, de 
azokat mondtam el, amikről külön szavazunk.  

Tehát megkérdezem, hogy jól értelmeztem-e, hogy ezek azok a sorszámok, 
amikről külön kell hogy szavazzunk. (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy észrevétel 
nincs, ebben az esetben akkor helyesnek vélem.  

Ebben az esetben megkérdezem az előterjesztőt, helyettes államtitkár urat, 
hogy megteszi-e azt nekünk esetleg, hogy egyben reagál, a módosító indítványokkal 
kapcsolatos véleményét egyben közli velünk, azért, hogy esetleg hatékonyabb legyen a 
levezetés. Köszönöm szépen. 

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Természetesen én is köszönöm szépen ezt a lehetőséget, mert azt 
hiszem, hogy így tudunk gyorsan és mégis hatékonyan haladni.  

Tehát a módosító indítványokat nem áll módjában az előterjesztőnek 
támogatni. Itt ennek több esetben nem az az oka, hogy a céllal nem ért egyet az 
előterjesztő, hanem pusztán az, hogy a megjelölt forrás nem csökkenthető az 
előterjesztő véleménye szerint, illetve ahol forrás nem lett megjelölve, ott pedig 
értelemszerűen a hiány növelése az, amivel lehetővé tennék a kívánt célra forrás 
biztosítását. Ezzel pedig az előterjesztő azért nem tud egyetérteni, mert nyilvánvalóan 
pontos számítások eredményeként kívánta a kormány benyújtani azt a költségvetést, 
ami pontosan ezt a 2,4 százalékos, uniós módszertan szerinti hiányt teljesíti. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ebben az esetben megkérdezném a frakciókat, 

hogy ha lehetséges, szintén egyben tegyék meg a módosító indítványok indokolásait, 
nem tételesen, mert akkor utána csak a szavazásokat vinnénk sorszám alapján. Van-e 
erre lehetőség? Nincs-e ez ellen kifogás? (Nincs jelzés.) Akkor ebben az esetben 
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Heringes Anita képviselő asszonyt, ha megkérhetem arra, hogy a 183., 190., 475., 
476., 607., 611. és 690. pont esetében ismertesse velünk a módosítás indokait. 

 
HERINGES ANITA (MSZP): Mi minden esetben a költségvetési módosítókban 

az emberek érdekeit próbáltuk megnézni, ezért olyan átcsoportosításokat tettünk, 
mint ahogy említettem már, ami a hulladékgazdálkodásra szól, hogy éppen 
fenntartható hulladékgazdálkodási rendszert lehessen kialakítani. A zöld civil 
szervezeteknek adtunk támogatást, pont azért, hogy tudják végezni érdemben a 
munkájukat, és az energiahatékonysági programok támogatására szerettünk volna 
több pénzt adni. Ezenkívül pedig helyi ügyekkel, melyekkel a helyi lakosság keresett 
meg minket, próbáljuk segíteni az önkormányzatok munkáját, mert azt gondoljuk, 
hogy vannak olyan térségek, ahol nagyon-nagyon szükség van a pluszpénzre. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A Jobbiknak nem volt módosító indítványa, ami a 

mi bizottságunkhoz tartozna, tehát itt ez az eset nem merül fel. Megkérdezem a 
Fideszt, hogy kívánja-e összefoglalni. 

 
MANNINGER JENŐ (Fidesz): Az 580. sorszámon a vízügyi igazgatóságoknál 

tüntettem föl ezt a módosító indítványt, amit Cseresnyés Péter képviselőtársammal 
együtt alkottunk meg, azért, mert olyan vízgazdálkodási, vízügyi feladatok 
jelentkeztek az elmúlt időszakban, amelyek a korábbi időszakban nem voltak olyan 
mélységben jellemzők. A megnövekedett csapadék esetében Zala megyében a 
Principális-csatorna mentén a belvíz és az elárasztott földek vonatkozásában kellene 
egy egyébként már megalkotott és szakmailag elfogadott programot végrehajtani, 
aminek nyilván finanszírozási kérdés a megindítása. Remélem, hogy erre egyébként is 
kerülhet sor; mi hangsúlyozni kívántunk ennek a fontosságát, ezért kívántunk még 
egy ilyen pluszkeretet beállítani. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A Fidesznek más módosító 

indítványa nem volt. Átadnám a levezetést Turi-Kovács Bélának. 
 
(Az ülés vezetését dr. Turi-Kovács Béla, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Tessék, elnök úr! 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen a szót. Egyben ismertetném 

akkor röviden a Lehet Más a Politika módosító indítványait, amikből viszonylag sok 
kapcsolódott a bizottsághoz.  

Elsősorban arra szeretnék reflektálni, hogy az előterjesztői vélemény 
szempontjából a magam részéről tudomásul veszem a magyar társadalom 
véleményét, ami viszonylag magas felhatalmazást adott a Fidesznek és a KDNP-nek, 
hogy a magyar kormányzati feladatokat, irányítási feladatokat elvégezze, ugyanakkor 
teljes mértékben nem tudok azzal egyetérteni, hogy ez a felhatalmazás lehetőséget 
teremtene arra, hogy olyan szempontokat és prioritásokat határozzon meg a 
kormány, amelyek teljes mértékben a felhatalmazók érdekével ellentétesek 
véleményünk szerint.  

Tehát azt, hogy egyetért a célokkal a kormány, sok tekintetben a módosítók 
tekintetében nagy tisztelettel megköszönöm, azt gondolom, hogy minden bizonnyal 
az enyémek között is van jó sok olyan, amivel egyet tud érteni, hiszen nemzetközi 
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kötelezettségvállalásokból adódó feladatok, természetvédelmi feladatok, környezet- 
és természetvédelmi finanszírozási feladatok, vidékfejlesztési feladatok, a vidék 
felzárkóztatásának, a vidéki közúthálózat megerősítésének és jó néhány olyan, 
általában a fenntarthatóságot szolgáló célkitűzéseknek fogalmaztunk meg 
indítványokat, amelyek a mi véleményünk szerint a lehető legnagyobb mértékben 
elősegítenék azt, hogy a költségvetési források a lehető legnagyobb mértékben, a 
lehető legszélesebb rétegekben jussanak el a magyar társadalomhoz és az 
emberekhez. 

Ezzel szemben, ha a célokkal egyet is ért többségében a kormányzat, ebben az 
esetben azt mondani, hogy azzal nem ért egyet, ahonnan forrást veszünk el, magyarul, 
azt mondani, hogy a környezet- és természetvédelmi intézményrendszer 
megerősítéséhez képest, az intézeten kívüli szűrés referenciahálózatának 
költségvetési szempontból gyakorlatilag a filléreihez azt mondani, hogy a vidéki 
összekötő utak és négyszámjegyű utak felújításával kapcsolatosan, a 
fenntarthatóságot szolgáló helyi értékesítési láncokkal kapcsolatosan mindezeknél 
fontosabb a Nemzeti Olimpiai Központ 44 milliárdja, vagy fontosabb 20 milliárd 
újabb stadionra, vagy fontosabb az MVM tőkeemelése 50 milliárddal, vagy az 
Eximbank feltőkésítése, ezt mind állampolgárként, mind pedig országgyűlési 
képviselőként nagyon nehezen tudom elfogadni.  

Az összes módosító indítványunk benne szerepel a háttéranyagban részletesen, 
nem kívánok visszaélni a tisztelt bizottság idejével. Ugyanakkor azt kérem, hogy 
legalább érdemben fontolják meg azt, hogy mindazoknak a forrásoknak a pótlására, 
amelyeket ezen feladatok finanszírozásából elvettek, azért szerintem lenne a 
kormányzatnak morális kötelezettsége. Hadd utaljak csak a már említett parlagfűs 
feladatokra, ahonnan az FM eltapsolt gyakorlatilag terepjáróra meg végkielégítésre 
1 milliárdot, most meg 46 milliót kíván visszaadni. Tehát teljesen elfogadhatatlan ez.  

Kérem, hogy anélkül, hogy meg szeretném bántani a kormány képviselőit, 
tartsák tiszteletben azt a véleményemet, hogy teljesen más nézeteket vallunk a 
költségvetési források felhasználásának a fontosságáról. 

Röviden ennyiben kívántam összefoglalni. 
 
ELNÖK: Visszaadom a szót. 
 

(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, visszaveszem a levezetést. Akkor természetesen a 

közölteknek megfelelően szavaznánk külön csoportban. Az MSZP volt az, amely kérte, 
hogy külön szavazzuk a módosító indítványait, a Lehet Más a Politika esetében 
elfogadom azt, hogy egyben szavazzunk, illetve a Fidesz esetében az 580-as volt az, 
amire indítvány érkezett a külön szavazásra. 

Ebben az esetben az MSZP-s, LMP-s, illetve a kormánypárti javaslatokat 
tenném fel szavazásra, ha megfelel így eljárásrendileg. (Nincs jelzés.) Megfelel. Akkor 
miután azt kértem, és ügyrendileg úgy egyeztünk meg, hogy egyben tárgyalunk, akkor 
most már csak a pontok szavazása fog történni. Tehát akkor figyelmet kérnék, és 
elkezdődne a szavazás. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki az MSZP által benyújtott, 183. 
ajánlási számon megnevezett módosító indítvánnyal egyetért. Kérem, hogy aki 
egyetért, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 igen. Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1. Ki az, aki nem ért egyet a módosító 
indítvánnyal? (Szavazás.) 5. Nem támogatta. 
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Megkérdezem, hogy a 190. számú MSZP-s módosító indítvánnyal ki az, aki 
egyetért. Kérem, hogy kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 2. Ki 
az, aki tartózkodik? (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. Kérem, hogy aki 
nem támogatja a módosító indítványt, az kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 5 nem. Egy képviselő nem élt a szavazati jogával. 

A 475. sorszámon lévő MSZP-s módosító indítványt, aki támogatja, az kérem, 
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 2 igen. Kérem, hogy aki tartózkodik, az jelezze. 
(Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy tartózkodás nem volt. Kérem, hogy aki elveti, az 
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 4 nem, és egy képviselő nem élt a szavazati 
jogával. 

Aki a 476-os javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfeltartással jelezze. 
(Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Aki nem 
javasolja elfogadni? (Szavazás.) 5 nem. A bizottság elvetette a módosító indítványt. 

Megkérdezem, hogy a 607-es módosító indítvánnyal ki ért egyet. (Szavazás.) 1 
igen. Ki az, aki tartózkodik a szavazástól? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Ki az, aki nem 
ért egyet? (Szavazás.) 6 nemmel vetette el. 

Kérdezem azt, hogy a 611-es MSZP-s módosító indítvánnyal ki az, aki egyetért, 
kérem, hogy kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem ért egyet? 
(Szavazás.) 5 szavazattal elvetette a bizottság. 

Kérdezem, hogy a 690-es MSZP-s módosító indítvánnyal ki az, aki egyetért, 
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki tartózkodik? (Nincs jelzés.) 
Megállapítom, hogy nincs ilyen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 5 nemmel 
vetette el a bizottság. 

Akkor az egyeztetettnek megfelelően a Lehet Más a Politika módosító 
javaslatait csomagban fenném fel szavazásra, ami érinti a felsorolt pontokat. 
Ügyrendi okok miatt indokolt, hogy újfent felsoroljam. Gyakorlatilag megállapítom, 
hogy az MSZP-s benyújtottak közül a 183., 190., 475., 476., 607., 611. és 690. 
pontokról történt meg idáig a szavazás, és a bizottság egyik módosító indítványt sem 
támogatta. Feltenném szavazásra akkor csomagban a Lehet Más a Politika által 
benyújtott módosító indítványokat, amelyek 265., 458., 482., 484., 485., 486., 487., 
490., 495., 499., 506., 515., 518., 519., 520., 521. valamint 581., 634., 644., 680., 681., 
682., 683. és 691., 848. és 1010. sorszámon vannak a bizottság előtt.  

Kérdezem azt, hogy a Lehet Más a Politika módosító indítványait, aki 
támogatja, az kérem, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 1 igen. Megkérdezem, ki az, 
aki tartózkodik a szavazástól. (Szavazás.) 2 tartózkodás. Ki az, aki nem támogatja a 
módosító indítványokat? (Szavazás.) 5 nemmel elvetésre kerültek azok a sorszámok, 
amiket még egyszer nem mondok el. 

Maradt egyetlenegy módosító indítvány, amely az 580-as számon van előttünk, 
Manninger Jenő képviselő úr módosító indítványa. Kérdezem azt, hogy ki az, aki 
támogatja a módosító indítványt, kérem, hogy kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 1 
igen. Ki az, aki tartózkodik a szavazástól? (Szavazás.) 6 tartózkodás. Matematikailag 
elvileg nem lehet, aki nem támogatja. Tehát akkor a módosító indítványok végére 
értünk, ha jól követtem az eseményeket. 

Ebben az esetben a házszabály 44. § (1) és (2) bekezdése értelmében a részletes 
vita második szakaszát lezárnám. Ebben az esetben döntenünk kell a részletes vita 
lezárásáról. Kérdezem, hogy ezzel ellentétes vélemény van-e. (Nincs jelzés.) 
Megállapítom, hogy nincs. Akkor kérdezem, hogy aki a vita lezárását támogatja, az 
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú. 

Kérdezem, hogy aki a 44. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 
bizottság elnökének a felhatalmazást megadja a jelentések aláírásáról és 
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benyújtásáról, az kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, hogy szintén 
egyhangú.  

A harmadik esetben pedig kérdezem, hogy aki a bizottsági jelentés 
benyújtásával és annak tartalmával egyetért, az kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 5 
igen. Kérdezem, hogy ki az, aki nem ért egyet. (Szavazás.) 3 nem. Ebben az esetben a 
részletes vitát lezárom. 

Tájékoztatom a képviselőket, hogy a házszabály speciális értelmezéseinek 
értelmében jelen esetben az összes eddigi jogszabálytól eltérően a kisebbségi 
vélemények közlésére a bizottságnak nincs külön felhatalmazása, csak a Költségvetési 
bizottságnak lesz lehetősége, ahová továbbítjuk a bizottsági kisebbségi véleményeket. 
Egyben tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a kisebbségi vélemények írásban 
történő leadására a mai napon van lehetőség; amennyiben a mai napon van 
lehetőség, akkor a mai napon kerüljön leadásra, mert akkor ezt továbbítani tudjuk.  

A napirendi pontot lezárom, megköszönve az előterjesztőknek a nyújtott 
segítséget, helyettes államtitkár úrnak a jelenlétét és munkatársainak a segítségét. 
Köszönöm szépen. 

Köszönöm szépen, akkor a nehezén túlvagyunk a bizottsági munkában a mai 
napra. 

Mindenkitől elnézést kérek egyébként, a mai nap folyamán a bizottság több 
tagjával, Kepli Lajos képviselő úrral, Heringes Anita képviselő asszonnyal, Turi-
Kovács Béla úrral eszmecserét folytattunk a kiotói egyezmény kapcsán a 
klímahatékonyságról. Minden bizonnyal ez a hőség, ami itt van, nem szolgálja azokat 
a szempontokat, amiket ma délelőtt megfogalmaztunk. Mindenkitől elnézést kérek a 
meleg miatt.  

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról 
szóló T/2141. számú törvényjavaslat (Döntés részletes vita 
lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

Most már viszonylag gyorsra tudjuk venni a forgatókönyvet, mert a 4. 
napirendi pont a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról 
szóló törvényjavaslat megvitatása, amely a T/2141. számon van a tisztelt Ház előtt, és 
most csak a kapcsolódásról kell döntenünk. A döntés a részletes vita lefolytatásáról a 
házszabály 32. § (2) bekezdése alapján történik.  

Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke a részletes vita esetében kijelölte a 
bizottságunkat, hogy az érintett jogszabályok esetében… Elnézést kérek, egy kicsit 
előreszaladtam, mert az már a tájékoztató levél, nem jelölte ki Kövér László úr, 
hanem mi kapcsolódunk. Tehát a 2014. november 26-ai ülésünkön arról kell dönteni, 
hogy a 10/2014. (II. 24.) országgyűlési határozat 32. § (2) bekezdése alapján, miután 
úgy döntött, hogy a 2015. évi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat 
T/2141. számon van előttünk, ezért a jogszabály 121-147. §-airól, a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos törvények módosításáról, valamint a 376-381. §-
ig tartó szakaszairól, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításával 
kapcsolatban jelentsük be a kapcsolódásunkat. Megkérdezem, hogy ezzel 
kapcsolatban vélemény van-e. (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nincs.  

Kérdezem, hogy aki a kapcsolódással egyetért, kézfeltartással jelezze. 
(Szavazás.) Aki tartózkodik? (Nincs jelzés.) Aki nemmel szavaz? (Nincs jelzés.) Akkor 
egy képviselő nem élt a szavazati jogával. Köszönöm szépen. Ebben az esetben ezt a 
napirendi pontot is lezárom, és bejelentjük a házelnök úrnak a kapcsolódásunkat. 
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Egyebek 

Utolsó napirendi pontunk az Egyebek, ahol tájékoztatnom kell a bizottság 
tisztelt tagjait, hogy a következő ülést várhatóan december 3-ára, szerdára kell 
összehívnom, 9 órára. Napirenden lesz a mai napon a plenáris ülésen tárgyalt kiotói 
törvény részletes vitája, amit a mai nap folyamán egy előzetes vitában már részben 
megtettek itt a bizottság tagjai, valamint az ökológiai gazdálkodásról szóló 
tájékoztatás megtétele, amiről annak idején a munkatervünkben döntöttünk, és 
Bencsik alelnök úr tett javaslatot. Emellett még várható az, hogy ha esetleg 
napirendre kerül az előbbi kapcsolódás, akkor arról szó esik, vagy ha más javaslat 
érkezik be. 

Kérdezem, hogy Egyebek kapcsán merül-e fel más. (Nincs jelzés.) 
Megállapítom, hogy nem. 

Az ülés berekesztése 

Megköszönöm a bizottság munkáját, a kedves vendégeinknek a türelmét, és 
mindenkinek köszönöm szépen az elmúlt időt. További jó munkát kívánok. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 30 perc)  

Dr. Turi-Kovács Béla 
a bizottság alelnöke 

 

 
 

Sallai R. Benedek 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 

 


