
 

 

Ikt. sz.: FFB-40/13-2/2015. 

FFB-5/2015. sz. ülés 
(FFB-18/2014-2018. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 
2015. március 16-án, hétfőn 9 óra 35 perckor  

az Országgyűlés Irodaháza 532. számú tanácstermében 
megtartott üléséről 



2 

 

Tartalomjegyzék 

 

Napirendi javaslat 4 

Az ülés résztvevői 5 

Az ülés megnyitása 6 

A napirend elfogadása 6 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvénynek a városi 
közparkok védelme érdekében szükséges módosításáról szóló, T/3724. 
számú törvényjavaslat (Döntés tárgysorozatba vételéről) 6 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 7 
Határozathozatal 7 

Az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló, T/3788. számú törvényjavaslat (Döntés részletes 
vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 8 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról 
szóló, T/3753. számú törvényjavaslat (Döntés részletes vita 
lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 8 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 
XXXVII. törvény módosításáról szóló, T/3755. számú törvényjavaslat 
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 8 

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 
1996. évi LV. törvény módosításáról szóló, T/3754. számú 
törvényjavaslat (Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) 
bekezdése alapján) 8 

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 
módosításáról szóló, T/3785. számú törvényjavaslat (Döntés részletes 
vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 9 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 
módosításáról szóló, T/3749. számú törvényjavaslat (Döntés részletes 
vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 9 



3 

 

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2013. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló, H/3779. számú 
határozati javaslat (Az Igazságügyi bizottság önálló indítványa) 
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 9 

A bizottság 2015. évi tavaszi ülésszakra vonatkozó 
munkaprogramjának megvitatása és elfogadása 10 

Egyebek 10 

Az ülés berekesztése 11 

 



4 

 

Napirendi javaslat  

 

1. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvénynek a városi közparkok 
védelme érdekében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3724. 
szám) 
(Ikotity István, Sallai R. Benedek, Schmuck Erzsébet, Dr. Schiffer András, Dr. 
Szél Bernadett (LMP) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

2. Az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/3788. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

3. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/3753. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

4. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 
XXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3755. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

5. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi 
LV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3754. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

6. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3785. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

7. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3749. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

8. Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2013. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/3779. szám)  
(Az Igazságügyi bizottság önálló indítványa)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

9. A bizottság 2015. tavaszi ülésszakra vonatkozó munkaprogramjának 
megvitatása és elfogadása  

10. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

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

 
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Simonka György (Fidesz) Varga Gábornak (Fidesz)  
 
 

 
 
 

A bizottság titkársága részéről   
 
Hatvani Szabolcs, a bizottság munkatársa  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 35 perc)  

Az ülés megnyitása 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Szeretettel köszöntöm a megjelent vendégeket, 
akik érdeklődést mutatnak a bizottság munkája, és nem megkülönböztetett 
tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Az Országgyűlés Fenntartható fejlődés 
bizottságának 2015. március 16-ai ülését megnyitom. 

Bejelentem, hogy Simonka György képviselő úr jelezte távollétét, és kérte, hogy 
Varga Gábor képviselő úr lássa el helyettesítését. Egyébként megállapítom a 
szavazóképességet, Manninger Jenő és Dankó Béla képviselő úr hamarosan 
csatlakozik a bizottsághoz. 

A napirend elfogadása 

A kiküldött meghívónak megfelelően a Fenntartható fejlődés bizottsága a mai 
nap folyamán rémítően hosszú ülést tartana, soknak tűnő napirendi ponttal, de 
valójában, azt gondolom, ez viszonylag gyors ülés lehet. Első napirendi pontként a 
természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítására benyújtott önálló 
képviselői indítványról, annak tárgysorozatba vételéről fogunk döntést hozni. A 2., 3., 
4., 5., 6., 7. és 8. napirendi pontok esetében a jelenleg a tisztelt Ház előtt lévő 
jogszabályok részletes vitájában való részvételünkről kell döntenünk. Ezek között 
vannak olyanok, amelyeket a házelnök úr is… (Hatvani Szabolcs jelzésére.) Bocsánat, 
nincs benne, azokat nem kell megszavaztatni. Tehát ezek azok, amelyeknél szükséges 
a kapcsolódásról dönteni. A 9. napirendi pontban a bizottság 2015. évi tavaszi 
ülésszakára vonatkozó munkaprogramjáról lenne szó, a 10. napirendi pontban pedig 
az Egyebek szerepel. 

Tisztelettel kérdezem a bizottság tagjait, hogy a napirendi javaslattal 
kapcsolatban bármilyen kérdés, javaslat felmerül-e. (Nincs jelentkező.) 
Megállapítom, hogy nincs ilyen. Ezért kérdezem a bizottság tagjait, hogy az előzetesen 
kiküldött napirendi javaslatot elfogadják-e. Aki elfogadja, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm. 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvénynek a városi 
közparkok védelme érdekében szükséges módosításáról szóló, 
T/3724. számú törvényjavaslat (Döntés tárgysorozatba vételéről) 
 

Ezzel megkezdenénk a napirend tárgyalását, amelyben az 1. napirendi pont a 
természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvénynek a városi közparkok védelme 
érdekében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat, ami a tisztelt Ház előtt 
T/3724. szám alatt van. A Lehet Más a Politika frakciócsoportja képviselői, Ikotity 
István, Sallai R. Benedek, Schmuck Erzsébet, dr. Schiffer András és dr. Szél Bernadett 
indítványáról van szó. A tárgysorozatba vételről kell döntenünk. Ennek a napirendi 
pontnak a tárgyalásánál megkérem Bencsik János alelnök urat az ülésvezetésre. 

 
(Az ülés vezetését Bencsik János (Fidesz), a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Megkérdezem, hogy a naprendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek valami 
mondanivalója. Előterjesztőként Sallai úr! 
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Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. A 
természet védelméről szóló törvény korábban ismerte az ex lege védettség 
intézményét, illetve ez jelen pillanatban is hatályban van. Az ex lege védettség 
gyakorlatilag a „törvény erejénél fogva védett” kifejezés megfelelője, ami a 
természetvédelemben azon természeti értékekre alkalmazunk, amelyeknek, attól 
függetlenül, hogy milyenek a tulajdoni viszonyok, attól függetlenül, hogy hol 
helyezkednek el, attól függetlenül, hogy milyen környezetben vannak, mindenképpen 
védettséget kell élvezniük. Ezek között vannak természetes értékek, mint például a 
barlangok, víznyelők, és vannak mesterséges értékek, mint például a kurgánok 
kunhalmok vagy földvárak. Ez az ex lege védettség lehetőséget teremt a jogszabálynak 
arra, hogy egy olyan általános megőrzési lehetőséget teremtsen olyan élőhelyekre, 
amelyet gyakorlatilag minden egyes közösség tiszteletben kell hogy tartson. 

Jelen javaslat lényege a közparkok védelme. Egyre többet lehet hallani 
különböző települések olyan rendezési tervéről, amelyek százéves közparkokat 
számolnak fel valamilyen sportpálya, kulturális intézmény és egyéb fejlesztés miatt. 
Ezt a folyamatot nem látjuk teljes mértékben szerencsésnek, hiszen ezen közparkok 
rekreációs feladatai, amelyek a közösség javát szolgálják - pormegkötő, zajmegkötő 
hatásuk, élőhelyfenntartó jellegük az énekesmadarak, kisemlősök szempontjából -, 
meghatározóak az urbanizált területeken. Nagyon-nagyon sok kulturális örökség 
színtere is egyben, nagyon-nagyon nagy fásítás volt a dualizmus korában és a boldog 
békeidőkben. Sok vidéki park fái fejedelmek vagy a királyi család tagjai, Erzsébet 
királyné emlékére lettek ültetve, és az elmúlt 100 évben ezeket a közösségek 
tiszteletben tartották. 

A javaslatunk ezeknek a városi parkoknak a fenntartása lenne a jogszabályi 
feltételeknek megfelelően. Azoknak a parkoknak a megőrzése tehát, amelyek 
tervszerűen lettek telepítve, és természetesen fás szárú növényeket tartalmaznak. 
Tehát nem elhanyagolt akácosokról beszélünk, hanem tervszerűen telepített, 
meghatározott korú parkokról, amelyek közjóléti és ökológiai funkciói hasznosak a 
közösségeknek. Ez egy viszonylag egyszerű szakmai javaslat, amely szerint célszerű 
lenne az ember alkotta természeti örökségünk megőrzését is hozzácsatolni. Az a 
kérésünk, hogy a tisztelt bizottság támogassa ezt az indítványt, a tárgysorozatba 
vételt. A tárgysorozatba vételt követően még mindig tudunk szakmai vitát folytatni 
arról, hogy hogyan, milyen szabályozás szerencsés, és milyen megoldásokkal lenne jó, 
ha megteremtenénk ennek szabályozási hátterét. Kérem a bizottság tagjainak 
támogatását. Köszönöm szépen. 

 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen az előterjesztést. Kíván-e valaki kérdezni, 
észrevételt tenni, hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ilyen szándékot nem látok, így az 
önálló képviselői indítvány tárgysorozatba vételéről szavazunk. Aki támogatja, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy ez 1 igen szavazat. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Tehát 1 igen szavazattal 7 tartózkodás ellenében a bizottság nem vette tárgysorozatba 
az önálló képviselői indítványt. 

Átadom az elnöklés feladatait Sallai úrnak. 
 
(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek (LMP), a bizottság elnöke veszi át.) 
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Az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló, T/3788. számú törvényjavaslat (Döntés 
részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Köszönöm szépen, alelnök úr. Második napirendi pontként az állami földvagyon 
kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz való 
kapcsolódás megszavazására kerül sor, ami a tisztelt Ház előtt 3788. szám alatt van. 
Ez alapvetően a természetvédelmi intézményhátteret, vagyonkezelési területek érinti. 
Emiatt arra teszünk javaslatot, hogy a teljes törvényjavaslathoz kapcsolódjunk a 
házszabály 32. § (2) bekezdése alapján. 

Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban képviselői kérdés, a bizottság tagjai 
részéről hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. 

Kérem, aki a kapcsolódást támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen. 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 
módosításáról szóló, T/3753. számú törvényjavaslat (Döntés 
részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

A 3. napirendi pont a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat, ami a Ház előtt a 3753. szám alatt van. Döntést 
kell hoznunk a részletes vitához való kapcsolódásról, szintén a házszabály 32. § (2) 
bekezdése alapján. Ugye, a termőföld védelméről szóló törvény, ami előttünk van, 
alapvetően hatással van a zöldmezős beruházások folytatására, a különböző, 
termőfölddel kapcsolatos beépítésekre, egyéb hasznosításuk módjaira. Emiatt 
alapvetően a természeti erőforrások használatával van kapcsolatban. Kérdezem a 
bizottság tagjait, hogy van-e a kapcsolódással kapcsolatban kérdésfelvetés. (Nincs 
jelentkező.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. 

Kérem, aki a kapcsolódást támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy ez szintén egyhangú. Köszönöm. 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 
2009. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló, T/3755. számú 
törvényjavaslat (Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § 
(2) bekezdése alapján) 

A 4. napirendi pont az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 
szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, ami T/3755. 
szám alatt van a Ház előtt. Szintén a teljes jogszabályhoz való kapcsolódásra tettünk 
javaslatot a korábban említett házszabályi rendelkezéseknek megfelelően. Kérdezem 
a bizottság tagjait, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy hozzászólás. (Nincs 
jelentkező.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. 

Kérem, aki a kapcsolódást támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy egyhangú. 

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 
szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról szóló, T/3754. számú 
törvényjavaslat (Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § 
(2) bekezdése alapján) 

A következő napirendi pont a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, ami 
T/3754. szám alatt van a parlament előtt. Teljes jogszabály-módosító javaslathoz való 
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kapcsolódásra tettünk javaslatot. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés 
vagy javaslat. (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. 

Kérem, aki a kapcsolódást támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy egyhangú. 

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 
módosításáról szóló, T/3785. számú törvényjavaslat (Döntés 
részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

A 6. napirendi pontban megtárgyaljuk a halgazdálkodásról és a hal védelméről 
szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot, ami T/3785. szám 
alatt van a parlament előtt. (Heringes Anita megérkezik az ülésre.) Szintén a teljes 
egészhez csatlakozunk. Kérdezem, van-e a bizottsági tagok részéről kérdés, 
hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. Szeretettel 
köszöntöm Heringes Anita képviselő asszonyt, és a jegyzőkönyvben is rögzítem, hogy 
csatlakozott a munkához. 

Kérem, kézfeltartással jelezze, aki támogatja a csatlakozást! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen. 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény módosításáról szóló, T/3749. számú törvényjavaslat 
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

A 7. napirendi pont az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, ami a T/3749. szám alatt van a 
parlament előtt. Kérdezem, hogy a kapcsolódással kapcsolatban merül-e fel a 
bizottság tagjaiban kérdés vagy más javaslat. (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy 
nincs ilyen. 

Kérem, aki a kapcsolódást támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen 

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2013. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló, H/3779. 
számú határozati javaslat (Az Igazságügyi bizottság önálló 
indítványa) (Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) 
bekezdése alapján) 

Az utolsó kapcsolódásunk következik a 8. napirendi pontban, ez az alapvető 
jogok biztosának és helyetteseinek 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat, ami a H/3779. szám alatt van a tisztelt Ház 
előtt. Az Igazságügyi bizottság önálló indítványáról szóló döntésben a részletes vita 
lefolytatásáról szintén a házszabály 32. § (2) bekezdése alapján csatlakoznánk. Itt 
természetesen a teljes beszámoló megtárgyalására ad ez lehetőséget, de nyilvánvalóan 
a jövő nemzedékekkel kapcsolatos beszámolórészek lehetnek leginkább érdekesek 
számunkra. 

Kérdezem, hogy a kapcsolódással kapcsolatban merül-e fel kérdés vagy 
hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. 

Kérem, aki támogatja a kapcsolódást, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen. A kapcsolódásokat rendkívül 
konstruktív és hatékony üzemmódban megtárgyaltuk, nagyon szépen köszönöm a 
bizottság tagjainak. 
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A bizottság 2015. évi tavaszi ülésszakra vonatkozó munkaprogramjának 
megvitatása és elfogadása 

A 9. napirendi pont a bizottság 2015. évi tavaszi ülésszakra vonatkozó 
munkaprogramjának megvitatása és elfogadása lenne. A munkaprogramot két üléssel 
ezelőtt küldtük ki a bizottság tagjainak, és tettük elérhetővé. Gyakorlatilag a 
törvényalkotással kapcsolatos feladatokat sorolja fel, valamennyi, a tárgysorozatbeli 
sorozat során a jogszabály-alkotási tervhez kapcsolódva vizsgáltuk meg, hogy melyek 
azok a kormányzati jogszabály-alkotási tervek, amelyekhez érdekes lehet szakmailag 
kapcsolódnunk. 

A bizottság ezen kívül kezdeményezte különböző tematikus ülések és 
találkozók megszervezését különböző szakterületeken, ebből nyilvánvalóan több 
olyan van, amit már a korábbi ülésszakról toltunk át. A bizottság kerekasztal 
működésére, albizottságok működésére tett javaslatot és a nemzetközi kapcsolatok 
folytatására. 

Megkérdezem, hogy a munkatervvel kapcsolatban kérdés vagy hozzászólás 
van-e a bizottság tagjai részéről. Bartos Mónika képviselő asszony! 

 
BARTOS MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Egy gondolatot 

szeretnék képviselőtársaim elé hozni. Néhány üléssel ezelőtt felvetődött, hogy esetleg 
legyen egy olyan eseti bizottságunk vagy albizottságunk, amely az Alföld helyzetével 
foglalkozik. Akkor ezt nem támogattuk, illetve képviselőtársaim többsége 
tartózkodott. Arra gondoltam, javasolnám a bizottságnak, hogy egy tematikus ülés 
keretében mégis csak foglalkozzunk az Alföld helyzetével, a vízpótlással, a kritikus 
pontokkal, illetve a lehetőségekkel. Tehát foglalkozzon a bizottság az Alföld 
helyzetével. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A magam részéről előterjesztőként minden további 

nélkül elfogadom az indítványt. Tehát kérem, hogy ennek a módosulásnak a 
figyelembe vételével tárgyaljunk a továbbiakban, rögzítjük a javaslatok között. 

Kérdezem, hogy más kérdés, hozzászólás van-e a munkatervvel kapcsolatban. 
(Nincs jelentkező.) Elnézést kérek, hogy nem mondtam el a legelején, azoknak a 
jogszabályoknak egy része, amelyekhez most kapcsolódtunk, nem voltak benn a 
munkatervben, hiszen nem tudtunk a rendkívüli benyújtásról. Ezért ezeket 
automatikusan bele fogjuk tenni. 

Kérdezem, bármi más van-e a munkatervvel kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) 
Megállapítom, hogy nincs ilyen. 

Kérem a bizottság tagjait, hogy aki elfogadja az Országgyűlés Fenntartható 
fejlődés bizottsága 2015. évi tavaszi munkaprogramját az itt, az ülésen megtett 
módosítással együtt, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
egyhangú. Köszönöm szépen a döntést. 

Egyebek 

A 10. napirendi pontban, az egyebekben bejelentem, hogy a következő ülésünk 
várhatóan 2015. március 24-én, kedden délelőtt lesz. Napirenden a termékdíjtörvény 
részletes vitája lesz, ezt nem kellett megszavaznunk, mert házelnök úr ránk szignózta, 
illetve azok a törvényjavaslatok, határozati javaslatok és beszámolók, amelyekhez 
kapcsolódott jelenleg a bizottság. Arra kérem a bizottság szakmai munkatársát, a 
kormánypárti képviselők szakmai munkatársát, előzetesen konzultáljunk, hogy fel 
tudjunk készülni arra, milyen hosszú ülést folytassunk le. Mert ezen múlik, hogy az 
összes részletes vitát le tudjuk-e folytatni azon a napon, vagy még egy ülést kell 
összehívni. 
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Ha nem várható nagy aktivitás, ha mindenütt jóformán csak egy rövid 
kisebbségi véleményt kell megfogalmazni, és nem lesz kormánypárti többségi 
véleményt képviselő álláspont, akkor lehet, hogy egy napon tudunk ezzel végezni. De 
ha vita van, akkor meg kell fontolnunk. Bár ha ilyen konstruktívak, akkor lehet, hogy 
nem lesz hosszú. De mindenképpen kérek egy konzultációt arról, hogy mire 
számítsunk, mert azon múlik, hogy egy nap alatt tudunk-e ezzel végezni. 

 

Az ülés berekesztése 

Van-e az egyebek kapcsán bárki másnak bármilyen közlendője, kérdése? 
(Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. Megköszönöm a bizottság 
tagjainak a részvételt, tisztelt vendégeinknek megköszönöm a türelmet. Ezennel az 
ülést bezárom. Mindenkinek jó munkát kívánok a mai napra. 

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 52 perc) 
 
 

 

Sallai R. Benedek 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 



 

 

Ikt. sz.: FFB-40/13-2/2015. 

FFB-5/2015. sz. ülés 
(FFB-18/2014-2018. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 
2015. március 16-án, hétfőn 9 óra 35 perckor  

az Országgyűlés Irodaháza 532. számú tanácstermében 
megtartott üléséről 
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Napirendi javaslat  

 

1. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvénynek a városi közparkok 
védelme érdekében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3724. 
szám) 
(Ikotity István, Sallai R. Benedek, Schmuck Erzsébet, Dr. Schiffer András, Dr. 
Szél Bernadett (LMP) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

2. Az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/3788. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

3. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/3753. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

4. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 
XXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3755. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

5. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi 
LV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3754. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

6. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3785. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 
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(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

8. Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2013. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/3779. szám)  
(Az Igazságügyi bizottság önálló indítványa)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

9. A bizottság 2015. tavaszi ülésszakra vonatkozó munkaprogramjának 
megvitatása és elfogadása  

10. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

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

 
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Simonka György (Fidesz) Varga Gábornak (Fidesz)  
 
 

 
 
 

A bizottság titkársága részéről   
 
Hatvani Szabolcs, a bizottság munkatársa  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 35 perc)  

Az ülés megnyitása 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Szeretettel köszöntöm a megjelent vendégeket, 
akik érdeklődést mutatnak a bizottság munkája, és nem megkülönböztetett 
tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Az Országgyűlés Fenntartható fejlődés 
bizottságának 2015. március 16-ai ülését megnyitom. 

Bejelentem, hogy Simonka György képviselő úr jelezte távollétét, és kérte, hogy 
Varga Gábor képviselő úr lássa el helyettesítését. Egyébként megállapítom a 
szavazóképességet, Manninger Jenő és Dankó Béla képviselő úr hamarosan 
csatlakozik a bizottsághoz. 

A napirend elfogadása 

A kiküldött meghívónak megfelelően a Fenntartható fejlődés bizottsága a mai 
nap folyamán rémítően hosszú ülést tartana, soknak tűnő napirendi ponttal, de 
valójában, azt gondolom, ez viszonylag gyors ülés lehet. Első napirendi pontként a 
természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítására benyújtott önálló 
képviselői indítványról, annak tárgysorozatba vételéről fogunk döntést hozni. A 2., 3., 
4., 5., 6., 7. és 8. napirendi pontok esetében a jelenleg a tisztelt Ház előtt lévő 
jogszabályok részletes vitájában való részvételünkről kell döntenünk. Ezek között 
vannak olyanok, amelyeket a házelnök úr is… (Hatvani Szabolcs jelzésére.) Bocsánat, 
nincs benne, azokat nem kell megszavaztatni. Tehát ezek azok, amelyeknél szükséges 
a kapcsolódásról dönteni. A 9. napirendi pontban a bizottság 2015. évi tavaszi 
ülésszakára vonatkozó munkaprogramjáról lenne szó, a 10. napirendi pontban pedig 
az Egyebek szerepel. 

Tisztelettel kérdezem a bizottság tagjait, hogy a napirendi javaslattal 
kapcsolatban bármilyen kérdés, javaslat felmerül-e. (Nincs jelentkező.) 
Megállapítom, hogy nincs ilyen. Ezért kérdezem a bizottság tagjait, hogy az előzetesen 
kiküldött napirendi javaslatot elfogadják-e. Aki elfogadja, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm. 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvénynek a városi 
közparkok védelme érdekében szükséges módosításáról szóló, 
T/3724. számú törvényjavaslat (Döntés tárgysorozatba vételéről) 
 

Ezzel megkezdenénk a napirend tárgyalását, amelyben az 1. napirendi pont a 
természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvénynek a városi közparkok védelme 
érdekében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat, ami a tisztelt Ház előtt 
T/3724. szám alatt van. A Lehet Más a Politika frakciócsoportja képviselői, Ikotity 
István, Sallai R. Benedek, Schmuck Erzsébet, dr. Schiffer András és dr. Szél Bernadett 
indítványáról van szó. A tárgysorozatba vételről kell döntenünk. Ennek a napirendi 
pontnak a tárgyalásánál megkérem Bencsik János alelnök urat az ülésvezetésre. 

 
(Az ülés vezetését Bencsik János (Fidesz), a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Megkérdezem, hogy a naprendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek valami 
mondanivalója. Előterjesztőként Sallai úr! 

 



7 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. A 
természet védelméről szóló törvény korábban ismerte az ex lege védettség 
intézményét, illetve ez jelen pillanatban is hatályban van. Az ex lege védettség 
gyakorlatilag a „törvény erejénél fogva védett” kifejezés megfelelője, ami a 
természetvédelemben azon természeti értékekre alkalmazunk, amelyeknek, attól 
függetlenül, hogy milyenek a tulajdoni viszonyok, attól függetlenül, hogy hol 
helyezkednek el, attól függetlenül, hogy milyen környezetben vannak, mindenképpen 
védettséget kell élvezniük. Ezek között vannak természetes értékek, mint például a 
barlangok, víznyelők, és vannak mesterséges értékek, mint például a kurgánok 
kunhalmok vagy földvárak. Ez az ex lege védettség lehetőséget teremt a jogszabálynak 
arra, hogy egy olyan általános megőrzési lehetőséget teremtsen olyan élőhelyekre, 
amelyet gyakorlatilag minden egyes közösség tiszteletben kell hogy tartson. 

Jelen javaslat lényege a közparkok védelme. Egyre többet lehet hallani 
különböző települések olyan rendezési tervéről, amelyek százéves közparkokat 
számolnak fel valamilyen sportpálya, kulturális intézmény és egyéb fejlesztés miatt. 
Ezt a folyamatot nem látjuk teljes mértékben szerencsésnek, hiszen ezen közparkok 
rekreációs feladatai, amelyek a közösség javát szolgálják - pormegkötő, zajmegkötő 
hatásuk, élőhelyfenntartó jellegük az énekesmadarak, kisemlősök szempontjából -, 
meghatározóak az urbanizált területeken. Nagyon-nagyon sok kulturális örökség 
színtere is egyben, nagyon-nagyon nagy fásítás volt a dualizmus korában és a boldog 
békeidőkben. Sok vidéki park fái fejedelmek vagy a királyi család tagjai, Erzsébet 
királyné emlékére lettek ültetve, és az elmúlt 100 évben ezeket a közösségek 
tiszteletben tartották. 

A javaslatunk ezeknek a városi parkoknak a fenntartása lenne a jogszabályi 
feltételeknek megfelelően. Azoknak a parkoknak a megőrzése tehát, amelyek 
tervszerűen lettek telepítve, és természetesen fás szárú növényeket tartalmaznak. 
Tehát nem elhanyagolt akácosokról beszélünk, hanem tervszerűen telepített, 
meghatározott korú parkokról, amelyek közjóléti és ökológiai funkciói hasznosak a 
közösségeknek. Ez egy viszonylag egyszerű szakmai javaslat, amely szerint célszerű 
lenne az ember alkotta természeti örökségünk megőrzését is hozzácsatolni. Az a 
kérésünk, hogy a tisztelt bizottság támogassa ezt az indítványt, a tárgysorozatba 
vételt. A tárgysorozatba vételt követően még mindig tudunk szakmai vitát folytatni 
arról, hogy hogyan, milyen szabályozás szerencsés, és milyen megoldásokkal lenne jó, 
ha megteremtenénk ennek szabályozási hátterét. Kérem a bizottság tagjainak 
támogatását. Köszönöm szépen. 

 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen az előterjesztést. Kíván-e valaki kérdezni, 
észrevételt tenni, hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ilyen szándékot nem látok, így az 
önálló képviselői indítvány tárgysorozatba vételéről szavazunk. Aki támogatja, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy ez 1 igen szavazat. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Tehát 1 igen szavazattal 7 tartózkodás ellenében a bizottság nem vette tárgysorozatba 
az önálló képviselői indítványt. 

Átadom az elnöklés feladatait Sallai úrnak. 
 
(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek (LMP), a bizottság elnöke veszi át.) 
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Az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló, T/3788. számú törvényjavaslat (Döntés 
részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Köszönöm szépen, alelnök úr. Második napirendi pontként az állami földvagyon 
kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz való 
kapcsolódás megszavazására kerül sor, ami a tisztelt Ház előtt 3788. szám alatt van. 
Ez alapvetően a természetvédelmi intézményhátteret, vagyonkezelési területek érinti. 
Emiatt arra teszünk javaslatot, hogy a teljes törvényjavaslathoz kapcsolódjunk a 
házszabály 32. § (2) bekezdése alapján. 

Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban képviselői kérdés, a bizottság tagjai 
részéről hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. 

Kérem, aki a kapcsolódást támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen. 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 
módosításáról szóló, T/3753. számú törvényjavaslat (Döntés 
részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

A 3. napirendi pont a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat, ami a Ház előtt a 3753. szám alatt van. Döntést 
kell hoznunk a részletes vitához való kapcsolódásról, szintén a házszabály 32. § (2) 
bekezdése alapján. Ugye, a termőföld védelméről szóló törvény, ami előttünk van, 
alapvetően hatással van a zöldmezős beruházások folytatására, a különböző, 
termőfölddel kapcsolatos beépítésekre, egyéb hasznosításuk módjaira. Emiatt 
alapvetően a természeti erőforrások használatával van kapcsolatban. Kérdezem a 
bizottság tagjait, hogy van-e a kapcsolódással kapcsolatban kérdésfelvetés. (Nincs 
jelentkező.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. 

Kérem, aki a kapcsolódást támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy ez szintén egyhangú. Köszönöm. 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 
2009. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló, T/3755. számú 
törvényjavaslat (Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § 
(2) bekezdése alapján) 

A 4. napirendi pont az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 
szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, ami T/3755. 
szám alatt van a Ház előtt. Szintén a teljes jogszabályhoz való kapcsolódásra tettünk 
javaslatot a korábban említett házszabályi rendelkezéseknek megfelelően. Kérdezem 
a bizottság tagjait, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy hozzászólás. (Nincs 
jelentkező.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. 

Kérem, aki a kapcsolódást támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy egyhangú. 

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 
szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról szóló, T/3754. számú 
törvényjavaslat (Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § 
(2) bekezdése alapján) 

A következő napirendi pont a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, ami 
T/3754. szám alatt van a parlament előtt. Teljes jogszabály-módosító javaslathoz való 
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kapcsolódásra tettünk javaslatot. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés 
vagy javaslat. (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. 

Kérem, aki a kapcsolódást támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy egyhangú. 

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 
módosításáról szóló, T/3785. számú törvényjavaslat (Döntés 
részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

A 6. napirendi pontban megtárgyaljuk a halgazdálkodásról és a hal védelméről 
szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot, ami T/3785. szám 
alatt van a parlament előtt. (Heringes Anita megérkezik az ülésre.) Szintén a teljes 
egészhez csatlakozunk. Kérdezem, van-e a bizottsági tagok részéről kérdés, 
hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. Szeretettel 
köszöntöm Heringes Anita képviselő asszonyt, és a jegyzőkönyvben is rögzítem, hogy 
csatlakozott a munkához. 

Kérem, kézfeltartással jelezze, aki támogatja a csatlakozást! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen. 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény módosításáról szóló, T/3749. számú törvényjavaslat 
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

A 7. napirendi pont az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, ami a T/3749. szám alatt van a 
parlament előtt. Kérdezem, hogy a kapcsolódással kapcsolatban merül-e fel a 
bizottság tagjaiban kérdés vagy más javaslat. (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy 
nincs ilyen. 

Kérem, aki a kapcsolódást támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen 

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2013. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló, H/3779. 
számú határozati javaslat (Az Igazságügyi bizottság önálló 
indítványa) (Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) 
bekezdése alapján) 

Az utolsó kapcsolódásunk következik a 8. napirendi pontban, ez az alapvető 
jogok biztosának és helyetteseinek 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat, ami a H/3779. szám alatt van a tisztelt Ház 
előtt. Az Igazságügyi bizottság önálló indítványáról szóló döntésben a részletes vita 
lefolytatásáról szintén a házszabály 32. § (2) bekezdése alapján csatlakoznánk. Itt 
természetesen a teljes beszámoló megtárgyalására ad ez lehetőséget, de nyilvánvalóan 
a jövő nemzedékekkel kapcsolatos beszámolórészek lehetnek leginkább érdekesek 
számunkra. 

Kérdezem, hogy a kapcsolódással kapcsolatban merül-e fel kérdés vagy 
hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. 

Kérem, aki támogatja a kapcsolódást, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen. A kapcsolódásokat rendkívül 
konstruktív és hatékony üzemmódban megtárgyaltuk, nagyon szépen köszönöm a 
bizottság tagjainak. 
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A bizottság 2015. évi tavaszi ülésszakra vonatkozó munkaprogramjának 
megvitatása és elfogadása 

A 9. napirendi pont a bizottság 2015. évi tavaszi ülésszakra vonatkozó 
munkaprogramjának megvitatása és elfogadása lenne. A munkaprogramot két üléssel 
ezelőtt küldtük ki a bizottság tagjainak, és tettük elérhetővé. Gyakorlatilag a 
törvényalkotással kapcsolatos feladatokat sorolja fel, valamennyi, a tárgysorozatbeli 
sorozat során a jogszabály-alkotási tervhez kapcsolódva vizsgáltuk meg, hogy melyek 
azok a kormányzati jogszabály-alkotási tervek, amelyekhez érdekes lehet szakmailag 
kapcsolódnunk. 

A bizottság ezen kívül kezdeményezte különböző tematikus ülések és 
találkozók megszervezését különböző szakterületeken, ebből nyilvánvalóan több 
olyan van, amit már a korábbi ülésszakról toltunk át. A bizottság kerekasztal 
működésére, albizottságok működésére tett javaslatot és a nemzetközi kapcsolatok 
folytatására. 

Megkérdezem, hogy a munkatervvel kapcsolatban kérdés vagy hozzászólás 
van-e a bizottság tagjai részéről. Bartos Mónika képviselő asszony! 

 
BARTOS MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Egy gondolatot 

szeretnék képviselőtársaim elé hozni. Néhány üléssel ezelőtt felvetődött, hogy esetleg 
legyen egy olyan eseti bizottságunk vagy albizottságunk, amely az Alföld helyzetével 
foglalkozik. Akkor ezt nem támogattuk, illetve képviselőtársaim többsége 
tartózkodott. Arra gondoltam, javasolnám a bizottságnak, hogy egy tematikus ülés 
keretében mégis csak foglalkozzunk az Alföld helyzetével, a vízpótlással, a kritikus 
pontokkal, illetve a lehetőségekkel. Tehát foglalkozzon a bizottság az Alföld 
helyzetével. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A magam részéről előterjesztőként minden további 

nélkül elfogadom az indítványt. Tehát kérem, hogy ennek a módosulásnak a 
figyelembe vételével tárgyaljunk a továbbiakban, rögzítjük a javaslatok között. 

Kérdezem, hogy más kérdés, hozzászólás van-e a munkatervvel kapcsolatban. 
(Nincs jelentkező.) Elnézést kérek, hogy nem mondtam el a legelején, azoknak a 
jogszabályoknak egy része, amelyekhez most kapcsolódtunk, nem voltak benn a 
munkatervben, hiszen nem tudtunk a rendkívüli benyújtásról. Ezért ezeket 
automatikusan bele fogjuk tenni. 

Kérdezem, bármi más van-e a munkatervvel kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) 
Megállapítom, hogy nincs ilyen. 

Kérem a bizottság tagjait, hogy aki elfogadja az Országgyűlés Fenntartható 
fejlődés bizottsága 2015. évi tavaszi munkaprogramját az itt, az ülésen megtett 
módosítással együtt, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
egyhangú. Köszönöm szépen a döntést. 

Egyebek 

A 10. napirendi pontban, az egyebekben bejelentem, hogy a következő ülésünk 
várhatóan 2015. március 24-én, kedden délelőtt lesz. Napirenden a termékdíjtörvény 
részletes vitája lesz, ezt nem kellett megszavaznunk, mert házelnök úr ránk szignózta, 
illetve azok a törvényjavaslatok, határozati javaslatok és beszámolók, amelyekhez 
kapcsolódott jelenleg a bizottság. Arra kérem a bizottság szakmai munkatársát, a 
kormánypárti képviselők szakmai munkatársát, előzetesen konzultáljunk, hogy fel 
tudjunk készülni arra, milyen hosszú ülést folytassunk le. Mert ezen múlik, hogy az 
összes részletes vitát le tudjuk-e folytatni azon a napon, vagy még egy ülést kell 
összehívni. 
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Ha nem várható nagy aktivitás, ha mindenütt jóformán csak egy rövid 
kisebbségi véleményt kell megfogalmazni, és nem lesz kormánypárti többségi 
véleményt képviselő álláspont, akkor lehet, hogy egy napon tudunk ezzel végezni. De 
ha vita van, akkor meg kell fontolnunk. Bár ha ilyen konstruktívak, akkor lehet, hogy 
nem lesz hosszú. De mindenképpen kérek egy konzultációt arról, hogy mire 
számítsunk, mert azon múlik, hogy egy nap alatt tudunk-e ezzel végezni. 

 

Az ülés berekesztése 

Van-e az egyebek kapcsán bárki másnak bármilyen közlendője, kérdése? 
(Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. Megköszönöm a bizottság 
tagjainak a részvételt, tisztelt vendégeinknek megköszönöm a türelmet. Ezennel az 
ülést bezárom. Mindenkinek jó munkát kívánok a mai napra. 

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 52 perc) 
 
 

 

Sallai R. Benedek 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 


