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Napirendi javaslat   
 

1. Az energiahatékonyságról szóló törvényjavaslat   
(T/4285. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 
 

2. Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/4289. szám)  
(Németh Szilárd István és dr. Mengyi Roland (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa) 
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

 
3. Tájékoztatás a Budapesti Vegyiművek Illatos úti telepén kialakult helyzetről 

 
4. 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 alelnök  
  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Manninger Jenő (Fidesz)  
Varga Gábor (Fidesz)  
Heringes Anita (MSZP)  
 

 

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

 
A bizottság titkársága részéről  

 
Hatvani Szabolcs bizottsági munkatárs 

 
 

 



 5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 9 perc) 

 
 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt bizottsági tagok és tisztelt megjelent vendégeink! Mindenkitől szíves elnézést 
kérek, technikai probléma van, ugyanis a hangosító rendszer nem működik. Azért, 
hogy ne éljünk vissza mindannyiunk türelmével, most az a döntés született, hogy a 
hangrögzítés érdekében diktafont fogunk körbeadni, és egyébként meg abban bízunk, 
hogy halljuk egymás szavát. Ennek szellemében a diktafon közelségében ezúton 
megnyitom a Fenntartható fejlődés bizottságának április 13-ai ülését, még egyszer 
tisztelettel köszöntve a bizottság tagjait és a megjelent vendégeinket.  

A mai napon napirendi javaslatként négy napirendi pont került kiküldésre. Az 
első az energiahatékonyságról szóló törvényjavaslat, amely a Ház informatikai 
rendszerében a T/4285. szám alatt van. A részletes vita lefolytatásához való 
kapcsolódásról kell dönteni a házszabály 32. §-ának (2) bekezdése értelmében. A 
második napirendi pont az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat, amely a T/4289. számon van a Ház előtt. A harmadik napirendi 
javaslat tájékoztatás a Budapesti Vegyiművek Illatos úti telepén kialakult helyzetről, 
mint tájékoztattam a bizottság tagjait, két meghívót küldtem ki. A negyedik napirendi 
pontban az egyebek kerülne megtárgyalásra. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a 
napirenddel kapcsolatban merül-e fel kérdés, hozzászólás, javaslat. (Bencsik János 
jelentkezik.) Bencsik János alelnök úr. 

Bencsik János és dr. Turi-Kovács Béla napirendre vonatkozó 
ügyrendi javaslata 

BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Ügyrendi 
javaslatot szeretnék tenni. Kérem, hogy a napirend elfogadásáról pontonként 
döntsünk. 

 
ELNÖK: Rendben. El kell mondanom és tájékoztatnom kell a bizottság tagjait, 

hogy a kért intézkedés a házszabályi szakaszokba ütközik. Jelen pillanatban a 
házszabály nem teszi lehetővé, hogy az írásban kiküldött meghívótól eltérjünk. Az 
írásban kiküldött meghívó elfogadása vagy az elutasítása történhet meg. Meg fogom 
szavaztatni az alelnök úr javaslatát, amennyiben a bizottság tagjai úgy gondolják, 
hogy az alelnök úr javaslatát elfogadva így menjünk, jelezni fogom természetesen a 
házszabály-ellenességet, egyébként pedig úgy járunk el, ahogy a bizottság többsége 
dönt. (Dr. Turi-Kovács Béla jelentkezik.) Turi-Kovács Béla! 

 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Ügyrendi javaslatom 

van. Minősített többséggel elfogadható. Vagyis az a javaslatom, hogy a most 
javaslatba vett harmadik napirendi pontot a bizottság ma ne vegye napirendre, 
hanem ezt a napirendet később, annak egyeztetése után vegye napirendre, hogy 
tisztáztuk, kik legyenek a meghívottak és ebben közös álláspont alakul ki. A többi 
napirendi pontról pedig, javaslom, szavazzunk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Mint mondottam, én el tudom fogadni 

a többség véleményét, mindazonáltal jeleznem kellett, hogy véleményem szerint 
házszabályellenes az ilyen jellegű intézkedés, hiszen az írásos meghívótól elvileg nem 
térhetnék el. Bencsik János alelnök úr! 
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BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Az ügyrendi javaslatomat 

visszavonom, és támogatom a Turi-Kovács képviselőtársunk ügyrendi javaslatáról 
történő szavazást, vagy az aszerint történő eljárást. 

 
ELNÖK: Akkor pontosítok. Kérem Turi-Kovács Béla alelnök urat, hogy 

pontosan fogalmazza meg a javaslatát. Azt kéri, hogy a napirend megtárgyalását 
megelőzően szavaztassam meg a bizottság tagjaival… (Dr. Turi-Kovács Béla: Nem!) 
Nem? 

 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Az ügyrendi 

javaslatom az, hogy a napirendet módosítsuk, amelyre minősített többséggel sor 
kerülhet, azaz a harmadik pont jelenlegi elhagyását kérem, és az első két napirendi 
pont megtárgyalását. A harmadik napirendi pontra vonatkozóan a kiegészítésem 
pusztán az, hogy előkészítés után vegyük napirendre, személy szerint ennek nem 
vagyok az akadálya, egyeztetni kell a meghívottakról. 

Döntés az ügyrendi javaslatról 

ELNÖK: Rendben van. Felteszem a bizottság tagjai számára szavazásra azt 
követően, hogy tájékoztatom a bizottság tagjait, és elmondom a jegyzőkönyv számára, 
hogy jelen pillanatban Heringes Anita képviselő asszony, Varga Gábor, Manninger 
Jenő képviselő urak, dr. Turi-Kovács Béla alelnök úr, Bencsik János alelnök úr és 
jómagam vagyunk szavazatképesek. Simonka György képviselő úr jelezte távollétét, 
helyettesítéséről Varga Gábor képviselő úr gondoskodik. Ebben az esetben felteszem 
szavazásra dr. Turi-Kovács Béla alelnök úr javaslatát, aki azt javasolja, hogy az 
előzetesen kiküldött napirendi pont alapján a harmadik napirendi pont, a 
tájékoztatás a Budapesti Vegyiművek Illatos úti telepén kialakult helyzetről, később 
kerüljön megtárgyalásra, egyeztetés alapján és a meghívottak személyének 
tisztázásával. Kérem, hogy aki ezt a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Öt igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Két nem 
szavazat. Megállapítom, hogy ezzel a módosítással a napirendből a harmadik pont 
kikerül.  

Ennek megfelelően a napirendi javaslat három pontra csökken. Az első az 
energiahatékonyság, a második az egyes energetikai tárgyú törvények és 
harmadikként az egyebek kerülne megtárgyalásra. A jegyzőkönyv elkészülte után 
kérem a bizottság titkárságát, hogy a napirend megtárgyalásának jogszerűségét 
megvizsgálni szíveskedjen.  

Határozathozatal a napirendről 

Innentől kezdve működik a hangosítás. Felteszem szavazásra a napirendet. Aki 
a módosított napirendet elfogadja, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Öt igen 
szavazat. Kérem, hogy aki nem támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Kérem, 
hogy aki tartózkodott, jelezze! (Szavazás.) Két tartózkodással és 5 igen szavazattal a 
napirendi pontot megszavaztuk. 

Az energiahatékonyságról szóló T/4285. számú törvényjavaslat 

Határozathozatal 

Ennek szellemében megnyitom az első napirendi pontról szóló javaslat vitáját, 
ami a napirend bemutatásának megfelelően arról szól, hogy az energiahatékonyságról 
szóló T/4285. számú törvényjavaslat esetében a házszabály 32. §-ának (2) bekezdése 
értelmében csatlakozunk teljes egészében a részletes vitához. Megkérdezem a 
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bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatban merül-e fel kérdés, illetve bármilyen 
javaslat. (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs ilyen.  

Szavazásra teszem fel. Kérem, hogy aki támogatja a csatlakozást a jogszabály 
egészének megtárgyalásához, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy egyhangúlag támogattuk. Köszönöm szépen. Az első napirendi ponton túl 
vagyunk. 

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló T/4289. 
számú törvényjavaslat 

A második napirendi pont az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslathoz való csatlakozás, amely a tisztelt Ház előtt a T/4289. számon 
van, szintén a házszabály vonatkozó szakaszai alapján a részletes vita lefolytatásáról 
kell döntést hozzunk. Kérem, hogy erről nyissuk meg a vitát. Kérdezem, hogy van-e 
ezzel kapcsolatban vélemény. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs vélemény, 
szeretném átadni az elnöklést Bencsik János alelnök úrnak, hogy saját magam 
véleményt alkothassak. 

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

 
ELNÖK: Sallai úré a szólás lehetősége. 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Gyakorlatilag csak fel szerettem volna hívni a bizottság figyelmét arra, hogy az egyes 
energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat érdemi hatással van 
a bányajáradékok mértékére a palagáz-kitermeléssel kapcsolatban. Ez azért nagyon 
fontos, mert az elmúlt időszakban a jogszabályalkotás nagyon sok tekintetben adott 
zöld utat ennek a környezetileg rendkívül kockázatos és veszélyes tevékenységnek. 
Most ezzel a bányajáradék-csökkentéssel esetleg egy jelentős mértékű piaci előnyt és 
segítséget ad az ezzel kapcsolatos kitermelésnek. Azért tartom indokoltnak, hogy a 
bizottság mindenképpen tűzze napirendjére, és legyen szíves a részletes vita 
lefolytatásában való részvételt biztosítani a szavazatával, mert ennek a környezeti 
hatásai rendkívül komolyak. Mint az a legtöbbjük számára feltételezhetően ismert, az 
Alsó-Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
korábban leállított ott egy ilyen jellegű kitermelést arra tekintettel, miután a 
nemzetközi tapasztalatok és a Magyarországon alkalmazott technológia alapján a 
környezetkárosodás nem volt kizárható. Ebből adódóan, miután környezeti és 
természetvédelmi, vízbázis-védelmi vonatkozásai vannak, nagyon indokoltnak 
tartanám, hogy ennek a részletes vitájában a jogszabály egészére nézve részt vegyünk. 
Ezt kérem a bizottság tisztelt tagjaitól. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Az elnöklés feladatait visszaadom Sallai úrnak. 
 

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

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy további kérdés, javaslat van-e. 
(Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. Ebben az esetben kérem, 
hogy aki támogatja a részletes vitában való részvételt, az kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Három igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) 
Nincs ilyen. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Négy tartózkodással és 3 igen 



 8 

szavazattal a bizottság elvetette azt, hogy az egyes energetikai tárgyú törvények 
módosításával kapcsolatos jogszabály részletes vitáját lefolytassa.  

Egyebek  

A harmadik napirendi pont kiesett, így a negyedik napirendi pontra, az 
egyebekre térünk át. Kérdezem, hogy az egyebek kapcsán bárkinek bármi közlendője, 
javaslata, véleménye, ismertetnivalója van-e. (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, 
hogy nincs ilyen. Kérem Bencsik János alelnök urat, hogy egy pillanatra szíveskedjen 
átvenni a levezetést, hogy magam mondhassak véleményt. 

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

 
ELNÖK: Sallai úré a szó. 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Tisztelt bizottsági tagok, 

azért nem szerettem volna elnökként elmondani a véleményemet, mert nyilvánvalóan 
csak egyszerű tagként érzem azt, hogy indokolt magyarázatot adnom arra, hogy a 
magam részéről rendkívül fájlalom, hogy a Budapesti Vegyiművek Illatos úti telepén 
kialakult helyzetről nem válthattunk pár szót.  

Gondolom, a legtöbben a sajtóból értesültek arról, hogy konkrétan komoly 
környezetveszélyeztetés és kockázat van az adott telepen. Ha a saját udvarukban 
lenne ilyen, vagy a szerettük udvara, lakása mellett, akkor, gondolom, azt a 
késlekedést, amit most jelen pillanatban a kormányzati szervek részéről látni lehet, 
önök sem tűrnék szó nélkül. Nagyon-nagyon szerencsésnek éreztem volna, ha a két 
érintett minisztérium, tehát az, amely a környezetvédelmi felügyelőségi és hatósági 
feladatokat ellátta eddig, illetve amely április 1-jétől átvette, adott volna valamilyen 
tervet, számot arról, hogy hogyan kezdi meg a kár azonnali elhárítását. Jó lett volna, 
ha erről többet tudunk. Megmondom őszintén, örömömre szolgált volna, ha a 
bizottság is kifejezi ez irányú érdeklődését, mert azt gondolom, hogy a 
környezetvédelemért felelős szakbizottságként rendkívüli mértékben indokolt lett 
volna, hogy legalább szót ejtsünk és eszmét cseréljünk arról, hogy ilyen helyzetben 
hogyan lehet pártpolitikán felülállva az azonnali kárelhárítást megkezdeni, és hogyan 
lehet elérni azt, hogy a parlamenti pártok egységesen lépjenek fel mind a 
környezetkárosítással, mind pedig a kárelhárítással kapcsolatban. Tehát a magam 
részéről szerettem volna az egyebek között kifejezni sajnálatomat, hogy ez nem így 
történt. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Az elnöki feladatokat visszaadom Sallai úr számára. 
 

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

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Bencsik János jelentkezik.) Gondolom, ehhez 
kapcsolódik, ezért a tájékoztatás előtt Bencsik János alelnök úrnak szeretném 
megadni a szót. 

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szólás 

lehetőségét, elnök úr. Mint ahogy azt Turi-Kovács képviselőtársam is jelezte, minden 
további késlekedés nélkül elnök úr rendelkezésére áll a bizottság többsége is abban, 
hogy megtárgyaljuk ezt a kérdést. Ugyanakkor azt gondolom, bizottsági elnök úr sem 
gondolta komolyan, hogy pénteken eljuttatott felkérő levélre olyan pozitív válasz 
érkezik a szakminisztérium részéről, hogy hétfőn délelőtt a bizottság rendelkezésére 
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tudnak állni ebben a kérdésben. Tehát, ha komolyan gondoljuk ennek a környezeti 
szempontból fontos kérdésnek a megtárgyalását, akkor lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy a bizottság munkatársai az elnök úrral együtt felvegyék a kapcsolatot az 
érintett szakminisztérium miniszteri vagy államtitkári kabinetjével, rögzítsék azt a 
napirendet érintő témakört, amelyben a szakminisztérium részéről tájékoztatást, 
illetve intézkedési terv benyújtását kérjük annak érdekében, hogy érdemben 
megvitathassuk. És ha ez az egyeztetés, előkészítő munka megtörtént, akkor lehet a 
bizottság napirendjére venni ezt a kérdést. Az nem várható el, hogy pénteken születik 
egy levél a bizottság elnökétől a szakminisztérium irányába, és hétfőn e kérdésben 
történjék meg tájékoztatás a bizottság ülésén. Ennél komolyabb a kérdés, éppen ezért 
szükséges előzetes egyeztetés és idő biztosítása a témában történő tisztességes 
felkészüléshez. És minden további nélkül állnak a kormánypárti képviselők, bizottsági 
tagok is rendelkezésre, hogy napirendre vehessük, és érdemben megtárgyalhassuk.  

Kicsit hasonlít a helyzet egy korábbi őszi bizottsági napirenddel kapcsolatos 
vitára, amikor megint csak egyik napról a másikra kezdeményezésre került, hogy a 
kishantosi kérdésről tárgyaljon a bizottság. Jeleztük, hogy egyszerűen nem kaptak 
még az érintettek sem meghívót, nem is voltak jelen a bizottsági ülésen, ezért nem 
támogattuk. Majd ezt követően egy tematikus bizottsági ülésen az érintettek 
jelenlétében tisztességes körülmények között érdemben tudtunk tárgyalni és 
véleményt formálni a Kishantossal kapcsolatos kérdésekről is. Tehát most is ugyanez 
az álláspontunk: adjuk már meg a lehetőséget a szakminisztérium számára is, és a 
magunk számára is, hogy érdemben tudjunk a kérdéssel foglalkozni és azt 
megtárgyalni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az alelnök úr véleményét. Örülök annak, hogy 

konstruktív párbeszéd alakulhatott ki e kérdésről.  
A magam részéről szeretném elmondani, hogy semmilyen formában nem 

érzem analógnak a két ügyet. Kishantos esetében teljesen logikus és szerintem 
elfogadható volt a kormánypártok azon érvelése, hiszen egy elpusztult helyzetről volt 
szó, hogy ráér ez még egy-két hetet, és járjuk alaposabban körbe. De amikor egy ház 
ég, akkor a tűzoltók nem meetingbe kezdenek, hogy kiket hívjanak meg, hanem 
elkezdik a kárelhárítást. Jelen pillanatban semmilyen szándékom nem irányult arra, 
hogy politikai felelősségről beszéljünk ebben az adott ügyben. Arra voltam kíváncsi, 
hogy állt-e ott már meg gépkocsi, aki elkezdte ezeket a cefrés hordókat felpakolni a 
mérgekkel; ha igen, azt hova tervezi vinni, ha nem, akkor miért nem és mikor kezdi 
meg. Tehát nyilvánvalóan azért nem éreztem úgy, hogy ebben az ügyben több 
határidőre van szükségem, mert nem politikai csatát kívántam vívni, nem gondoltam 
arról beszélni, hogy ki mit mulasztott és ki milyen környezetvédelmet vert szét, 
hanem arra lettem volna kíváncsi, hogy mit tud tenni a kormányzat szétzilált 
környezetvédelmi intézményrendszere annak érdekében, hogy a kárelhárítás 
megtörténjen. 

Nyilvánvalóan egy égő háznál, egy földön fekvő betegnél nem lehet heteket 
várni arra, hogy a kárelhárítás bekövetkezzen. Lehet, de ez bűnös felelőtlenség. Ha 
tudomásunkra jut egy ilyen ügy, mint ahogy a tudomásunkra jutott ez az ügy a múlt 
hét folyamán, véleményem szerint egy felelős magatartással az a szakbizottság 
feladata, hogy a lehető leghamarabb tájékozódjon erről. Azt gondolom, viszonylag 
nagy apparátussal rendelkezik mindkét minisztérium, akit meghívtam, minden 
bizonnyal némi szándékkal találtak volna olyan embert, aki ráér, és el tud jönni azért, 
hogy legalább néhány pontban tájékoztasson bennünket, hogy milyen lépések 
történtek az elmúlt pár napban, és mi várható. Ha nem történt ilyen, vagy nem 
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kívánják ezt megtenni, nyilván ebből is levonjuk a megfelelő konzekvenciákat, de ez 
nem nehezíti az ügy kezelését véleményem szerint.  

Köszönöm szépen egyébként a véleményét. Még egyszer mondom, tiszteletben 
tartom mások véleményét, csak másként gondolom. 

Megkérdezem, hogy egyebek között bárkinek bármi más felmerül-e. (Senki 
sem jelentkezik.) Amennyiben nem, tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a következő 
ülésünk várhatóan április 21-én, kedden lesz. Tematikus ülést tartunk Magyarország 
energetikai jövőképe témájában, továbbá az energiahatékonyságról szóló 
törvényjavaslat részletes vitáját is napirendre tűzzük. Nyilvánvalóan ezt úgy tesszük 
meg, hogy először a formális ülést megtartjuk, hogy azoknak, akik esetleg egyéb 
dolguk van, közfeladataik elszólítják, ne kelljen utána lényegesen hosszabb szakmai 
párbeszéden részt venniük. Tehát igyekszünk ezt természetesen tiszteletben tartani.  

A második tájékoztatásom pedig az, hogy részben a költségvetési bizottság, 
részben pedig a Magyar Természetvédők Szövetségének megkeresésére május 21-ére 
közös szervezésben, tehát nem a bizottságunk szervezi, egy konferencia 
megszervezésére kaptunk javaslatot, amihez elnöki hatáskörrel élve megadtam a 
támogatást, és május 21-én a transzatlanti szabadkereskedelmi egyezmény lehetséges 
gazdasági, jogi és fenntarthatósági hatásairól lenne szó. A szervezés folyamatban van. 
Jelen pillanatban Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének felkérését 
megkezdtük, hogy a köszöntőt ő mondja, illetve nagy örömömre szolgált, hogy 
Bencsik János alelnök úr a kerekasztal-beszélgetésben a szervezők felkérését 
elfogadta. Abban bízom, hogy a bizottság több tagját is esetleg érdekelni fogja ez a 
rendezvény, ahova természetesen mindenkit nagy szeretettel várunk. Természetesen 
írásos meghívó fog menni. 

Az ülés berekesztése 

Mást az egyebek között elmondani nem kívántam. Még egyszer megkérdezem, 
hogy van-e bárkinek bármi más. (Senki sem jelentkezik.) Miután ilyen nincs, 
megköszönöm a részvételt a bizottsági tagoknak és a türelmet a kedves 
vendégeinknek. Az ülést bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 32 perc)  

 
 
 
 

Bencsik János 
a bizottság alelnöke 

 

Sallai R. Benedek  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 


