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Napirendi javaslat 

 

1. Beszámoló a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 2008-2012. közötti 
működéséről (B/97. szám)  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és lehetőség 
szerint a határozathozatal)  
(Beszámolót tárgyaló bizottság)  
 

2. A 2015-2020 közötti időszakra szóló nemzeti környezetvédelmi programról 
szóló határozati javaslat ((H/4582. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

3. A biológiai sokféleség megőrzésének 2015-2020 közötti időszakra szóló 
nemzeti stratégiájáról szóló határozati javaslat (H/4581. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

4. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/4730. szám)  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 
92. § (4) bekezdése alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság)  
 

5. Egyebek 
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Megjelent  
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Meghívottak 
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Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 08 perc) 

Az ülés megnyitása 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Kellemes, szép délutánt kívánok valamennyiüknek, és szeretettel köszöntöm önöket 
az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 2015. május 19-ei ülésén. A 
házszabálynak megfelelően a plenáris ülés lezárását megvártuk, és megállapíthatom a 
határozatképességet. Tájékoztatom a jegyzőkönyvet, illetve a bizottságot, hogy Bartos 
Mónika képviselő asszony helyettesítéséről rendelkezett, Bencsik János alelnök úr 
fogja képviselni, Dankó Béla képviselő urat pedig Varga Gábor képviselő úr. 
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  

A napirend elfogadása 

Javaslatot teszek az előzetesen kiküldöttek szerint a napirendre, 1. napirendi 
pontként beszámoló a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 2008-2012. közötti 
működéséről szóló, az Országgyűlés informatikai hálózatában B/97. szám alatt lévő 
előterjesztés megvitatására a házszabály 85. § (2) bekezdése alapján. 2. napirendi 
pont lenne a 2015-2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi 
Programról szóló határozati javaslat megvitatása, amely a tisztelt Ház előtt H/4582. 
szám alatt van. 3. napirendi pontként a biológiai sokféleség megőrzésének 2015-2020 
közötti időszakra szóló nemzeti stratégiájáról szóló határozati javaslat megvitatása 
van előttünk, amelyet az informatikai hálózatban H/4581. szám alatt lehet elérni. 4. 
napirendi pontként Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslatról döntenénk, amely az informatikai hálózatban T/4730. szám alatt 
érhető el. A döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a 
házszabály 92. § (4) bekezdése alapján történik. 5. napirendi pontként az egyebek 
kerülnének megtárgyalásra.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés, 
felvetés, javaslat fogalmazódik-e meg bárkiben. (Nincs jelentkező.) Megállapítom, 
hogy nincs ilyen, ezért kérem, hogy aki elfogadja a javasolt napirendet, az 
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a döntés egyhangú, így 
megkezdhetjük a napirendek tárgyalását.  

Beszámoló a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 2008-2012. 
közötti működéséről (B/97. szám)   
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és 
lehetőség szerint a határozathozatal)   
(Beszámolót tárgyaló bizottság) 

Soron következik a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 2008-2012. közötti 
működéséről szóló B/97. számú beszámoló megvitatása, és lehetőség szerint a 
határozathozatal. Külön tisztelettel köszöntöm a Nemzeti Fenntartható Fejlődési 
Tanács titkárát, Bartus Gábor urat, és egyben tájékoztatom a bizottságot, hogy a 
beszámolók tárgyalási rendje az új házszabály rendelkezésének megfelelően 
jelentősen megváltozott. Kérem ez ügyben a megértő figyelmüket; kénytelen vagyok 
ezt bemutatni önöknek.  

A megváltozott eljárásrend egyik vetületével 2015. március 23-án 
szembesültünk elsőként, amikor az alapvető jogok biztosának és helyettesének 2013. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót az új házszabály szerint tárgyalta meg a 
bizottság. A mai ülés napirendjén szereplő beszámoló megvitatása azonban ettől 
eltérő eljárást kíván meg, mert az országgyűlési törvény 27/B. §-ában a tételesen 
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felsorolt beszámolókon és jelentéseken kívüli beszámolók esetében az Országgyűlés a 
Házbizottság javaslatára felkérhet állandó bizottságot a beszámolókról történő 
határozathozatalra. Ennek megfelelően a most tárgyalandó beszámoló is ez utóbbi 
körbe tartozik. Kövér László elnök úr 2014. október 15-én kelt levelében 
bizottságunkat jelölte ki a feladatra, így nekünk a házszabály 85. §-ában foglaltaknak 
megfelelően kell eljárnunk. Az ebben a szakaszban leírtak szerint a bizottság a 
beszámoló megtárgyalása után kétféleképpen dönthet: elfogadja a beszámolót, vagy 
pedig egy határozati javaslat benyújtásával kezdeményezi, hogy az Országgyűlés 
döntsön a beszámoló elfogadásáról. Az elnökséggel, illetve az előterjesztővel történt 
egyeztetés alapján arra teszek javaslatot, hogy az első változat szerint járjunk el, és a 
bizottság véleményem szerint tud erről a javaslatról dönteni. Ennek tervezetét 
előzetesen eljuttattuk a bizottság tagjaihoz, és most is kiosztottuk.  

Érdeklődéssel kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel az eljárási kérdéssel 
kapcsolatban van-e hozzászólás, kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nincs ilyen, megkezdjük a beszámoló megtárgyalását.  

Még egyszer köszöntöm a beszámoló előterjesztőjének képviseletében dr. 
Bartus Gábor urat, aki a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács titkáraként vesz részt 
az ülésen, és kérem, hogy a szóbeli kiegészítését, valamint a beszámolóval kapcsolatos 
elővezetését tegye meg.  

Dr. Bartus Gábor titkár (Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács) 
szóbeli kiegészítése 

DR. BARTUS GÁBOR titkár (Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselő Urak! A Nemzeti Fenntartható 
Fejlődési Tanács beszámolója első ízben kerül az Országgyűlés, illetve az 
Országgyűlés által kijelölt szakbizottság elé. Ez számunkra mindenképpen egy fontos 
eligazító alkalom lenne annak érdekében, hogy visszacsatolást kapjunk arról – a 
Tanács is, meg a Tanács munkáját segítő titkárság is –, hogy ezeket a beszámolókat 
milyen tartalommal, milyen formátumban, milyen időzítéssel, milyen gyakorisággal 
terjesszük a képviselők elé, egyrészt azért, hogy a képviselők megfelelő képet 
kapjanak a Tanács munkájáról, másfelől pedig azért, mert ez is egy lehetőség a 
visszacsatolásra, tehát hogy a Tanács valóban úgy tudjon működni, hogy az az 
országgyűlési képviselők, az Országgyűlés érdekét szolgálja.  

Ennek kapcsán emlékeztetnék arra, hogy a Nemzeti Fenntartható Fejlődési 
Tanácsnak a vonatkozó országgyűlési határozatok két alapvető feladatot jelölnek ki. 
Az egyik egyfajta belső feladat, amely arról szól, hogy az országgyűlési képviselőket 
tájékoztassuk arról, hogy a Ház előtt lévő különböző törvényjavaslatoknak vagy 
szakpolitikai stratégiáknak milyen hosszú távú fenntarthatósági vonatkozásai, hatásai 
vannak, és ezzel a munkánkkal segítsük a törvényhozás döntéshozatalának a 
fenntarthatóságát, illetve hogy a döntések közpolitikai színvonala javuljon. A másik 
alapvető funkció egy külső funkció, amelynek két része van. Az egyik a magyar 
közvélemény tájékoztatása, formálása a fenntarthatósággal kapcsolatban, valamint 
van egy nemzetközi, illetve egy európai együttműködési rendszere is a 
fenntarthatóságnak. Az ebben való részvétel is fontos feladatunk.  

A beszámolónkban, amely a 2008-tól 2012-ig terjedő időszakot öleli fel, 
részletesen beszámolunk arról, hogy milyen módon próbáltunk ezeknek a 
funkcióknak megfelelni. A belső funkciónak alapvetően a Tanács plenáris ülésein és a 
munkabizottságokban folyó vitákkal, eszmecserékkel, az ezeken megszületett 
állásfoglalások kiadásával próbáltunk megfelelni, a külső funkcióknak pedig 
különböző fórumok, konferenciák megrendezésével és a médiában való jelenléttel, a 
tudományos érdeklődésű tagok számára pedig a munkánkat segítő különböző 
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háttértanulmányokat egy műhelytanulmány-sorozat formájában tettük közzé. A 
nemzetközi együttműködésünk viszonylag sokrétűnek mondható. Részt vettünk a 
Rio+20 folyamatban, illetve az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
kialakításában, és két jelentős európai fenntarthatósági szervezetben is aktív munkát 
végeztünk.  

A vonatkozó országgyűlési határozat értelmében a legfontosabb feladatunk 
természetesen a nemzeti fenntartható fejlődési keretstratégia második, új 
változatának az előkészítése volt, amit a parlament végül 2013 márciusában nagy 
többséggel fogadott el. Ennek az évnek a feladata – ezt a tájékoztatón, illetve 
beszámolón kívül mondom, mert ez egy idei feladat, és nem a 2012-ig terjedő 
időszaké – már éppen ennek az elfogadott és a beszámoló által érintett időszakban 
előkészített keretstratégia első előrehaladási jelentésének az elkészítése lesz.  

Az első beszámoló kapcsán óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy a Nemzeti 
Fenntartható Fejlődési Tanács betöltötte-e azt a feladatát vagy funkcióját, amit az 
országgyűlési képviselők ennek a szervezetnek szántak, leegyszerűsítve: volt-e 
értelme ezen intézmény létrehozásának. A tapasztalatok azt mondatják, hogy volt. 
Talán a magyar közvélemény számára sem egy első vonalban fontos, érdekes kérdés, 
hogy Magyarországon a fenntarthatósági intézményrendszernek egy egyedülálló, 
mintaértékű változata alakult ki a jövő nemzedékek ombudsmanjával és az 
Alaptörvénybe foglalt rendelkezésekkel. Itt nemcsak a környezetvédelmi, de például 
az adósságkorlátra vagy más fenntarthatósággal kapcsolatos rendelkezésekre is 
gondolok. Ennek az intézményrendszernek egy meghatározott feladatát, elsősorban 
az előzetes véleményalkotás, az előzetes figyelemfelhívás funkcióját tölti be a Nemzeti 
Fenntartható Fejlődési Tanács. Tehát megtalálta a helyét a Tanács abban az 
intézményi hálóban, amit Magyarországon a hosszú távú gondolkodás, a döntéshozás 
hosszú távú következményei mérlegelésének az érdekében létrehoztunk. Ez lenne a 
zárszóm is.  

Amint a bevezetőben említettem, a Tanács számára nagyon fontos lenne 
minden tartalmi kérdésen túl egy olyanfajta formai visszajelzés is, hogy milyen jellegű 
beszámoló szolgálná a jövőben az országgyűlési képviselők megfelelő tájékozódását, 
utólagos ellenőrzését a Tanács működésével kapcsolatban.  

Köszönöm szépen, és szívesen állok rendelkezésre, ha bármilyen kérdés 
felmerül.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, titkár úr. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy ki 

kíván hozzászólni vagy kérdést feltenni az elhangzottakkal kapcsolatban. (Nincs 
jelentkező.) Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy ez a beszámoló nem kerül a 
parlament elé, tehát teljesen a mi felelősségünk ennek a megvitatása. Ennek 
megfelelően kezelve szeretném átadni az ülés vezetését Bencsik János alelnök úrnak, 
hogy szót tudjak kérni.  

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

 
ELNÖK: Elnök úré a szó.  

Kérdések, észrevételek 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen. Kedves 
Titkár Úr! Nagyon szépen köszönöm a beszámolót, amit érdeklődéssel olvastam át és 
néztem meg. Az első észrevételem: véleményem szerint hasznos, szakmailag 
áttekinthetőbb és értékelhetőbb lenne, ha kevesebb időtartamra kellene 
visszatekintenünk, és nem 2008-ig kellene visszatekintenie a bizottságnak. Ha ezen 
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jelentések elkészítésének az ideje lerövidülhet, az a jövőben az értékelést szerintem 
nagyban elősegítheti.  

Azt el tetszett mondani, hogy a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 
megtalálta a helyét abban a rendszerben, ahol a leginkább véleményt tud alkotni és 
befolyással tud élni. Én azt szeretném, ha a Tanács ezt a helyét a lehető legnagyobb 
mértékben arra is fel tudná használni, hogy a véleményének megfelelő 
érdekérvényesítéssel érvényt tudjon szerezni. Ez nagyban segítené ennek az ügynek 
az előremenetelét. Valószínűleg egy későbbi időpontra datálható a nemzeti 
fenntartható fejlődési keretstratégia elfogadása, ezért most nem szeretném idekeverni 
ebbe az időszakba, de az abban foglaltak végrehajtása csakúgy, mint az adott 
beszámolóval kapcsolatos jelentési tartalom, nagyban segítheti a parlament 
munkáját.  

Az természetesen már a parlament, valamint a parlamenti képviselők 
felelőssége, hogy a Tanács értékes munkáját hogyan veszi figyelembe. Számomra 
nagy megnyugvás volt a közelmúltban a nemzeti parkok vagyonkezelésével és a 
termőföldekkel kapcsolatban kialakított szakmai álláspont, amit a parlament sajnos 
kevéssé vett figyelembe, az viszont megnyugtató, hogy Magyarország államfője 
érzékeny volt a szakmai kérdésekre. Jó lenne, ha ezeket ebben az időszakban is 
vizsgálhatnánk.  

De hogy konkrétan az adott időszakról tegyek említést: a 7.4.2 fejezetben, a 
nemzeti vidékstratégiáról szóló koncepcióban, illetve a 7.5.1 fejezetben, a földforgalmi 
törvényjavaslatról szóló koncepcióban olvastam a Tanács állásfoglalásait. Az azóta 
eltelt időszak sajnos sok dologban cáfolja azt az akkori optimizmust, ami ezeknek a 
stratégiáknak a megvalósulásával kapcsolatban várható volt, hiszen a nemzeti 
vidékstratégiával kapcsolatos jó néhány indikátorban sok tekintetben kedvezőtlenebb 
hatásokat mérhetünk, akár az ökológiai gazdálkodásba vont területek mértékét 
nézzük, akár más természetvédelmi szempontokat. Nagyon jó lenne, ha ezt a kérdést 
nem tekintené lezártnak a Tanács, hanem ugyanúgy, mint ahogy az említett 
időszakban ezeket megvizsgálta, az ezek végrehajtásával és a Tanács szakmai 
véleményével kapcsolatos tapasztalatok újbóli és újbóli visszacsatornázását 
megvalósítaná a Parlament számára, hiszen a magyar jogszabályalkotás akkor tudná 
hatékonyabban és jobban szolgálni azt a célt, amit maga a Tanács szolgálni kíván, ha 
ezek a visszacsatolások közvetlenül rámutatnának az esetleges eltérő szemléletű 
döntéshozásra és jogszabályalkotásra.  

Végül szeretném megköszönni a Tanács munkáját. 2008-tól van lehetőségem 
kívülről figyelemmel kísérni a Tanács különböző tevékenységeit. Komoly 
elkötelezettséget, szorgalmat és tenni akarást állapítottam meg, és nagyon 
hasznosnak vélem azt, hogy a magyar parlament mellett működik valaki. Most már 
csak azt szeretném, hogy a szavuk ne pusztába kiáltott szó legyen, hanem a Tanács 
megfontolt állásfoglalásait a lehető legnagyobb mértékben hasznosítsa is a magyar 
jogszabályalkotás. Ehhez kívánok további jó munkát önöknek.  

 
ELNÖK: Az elnöki feladatokat visszaadom Sallai úrnak.  
 

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

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy bárki más a 
továbbiakban véleményt, kérdést kíván-e intézni a titkár úrhoz. (Nincs jelentkező.) 
Megkérdezem titkár urat, hogy kíván-e reagálni az elhangzottakra. (Dr. Bartus 
Gábor: Igen.) Megadom a szót.  
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Dr. Bartus Gábor titkár (Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács) 
válaszai 

DR. BARTUS GÁBOR titkár (Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács): 
Köszönöm, elnök úr. Röviden szeretnék válaszolni. Mi is tervbe vettük a rövidebb 
időtartamot. Igazából úgy terveztük, hogy egy-két évente visszatérünk a 
beszámolókkal. Eddig azért nem készítettünk új beszámolót, mert az előző 
beszámolónk megvitatásának a tapasztalatait szerettük volna begyűjteni.  

A véleményünknek mennyire tudunk érvényt szerezni? Csak annyira tudunk 
érvényt szerezni az álláspontunknak, amennyire meggyőzően érvelünk. A Tanácsnak 
semmiféle olyan jogosítványa nincs, amivel ellenkező képviseleti akaratot le tudna 
győzni. Ha okosan érvelünk, a képviselők elfogadják az álláspontunkat, de ha más 
szempontjaik vannak, ezek nyilván kevésbé fognak érvényesülni. Tehát a Tanácsnak 
kifejezetten csak puha eszközei vannak.  

A stratégiák végrehajtásával kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy az idén 
egy új programba kezdtünk. Elővesszük azokat a szakpolitikai stratégiákat, amelyek 
korábban jártak a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsnál. Ennek első állomása a 
május 7-ei tanácsülés volt, ahol a nemzeti energiastratégia végrehajtásáról 
tárgyaltunk. Szeretnénk visszatérni a vidékstratégiára és más stratégiákra is, amelyek 
nálunk megfordultak, és jelentős fenntarthatósági hatásuk van. Az egy vállalt 
küldetésünk, hogy azt a fajta, Magyarországon sajnálatos módon jelen lévő politikai 
kultúrát, hogy a szakpolitikai stratégiáknak kevés megtermékenyítő erejük van a 
konkrét döntéshozatalra, valamelyest próbáljuk pozitívabb irányba terelni. Ez egy 
rendkívül ambiciózus vállalás, valószínűleg több évtizedre ad feladatot mindenkinek, 
aki egy ilyenfajta célkitűzést próbál megvalósítani, de a magunk szerény 
lehetőségeivel szeretnénk ehhez hozzájárulni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, titkár úr. A magam részéről azt kívánom önöknek, 

hogy még meggyőzőbben, sokkal meggyőzőbben tudjanak érvelni a képviselőknek, 
hogy még több javaslatuk meghallgatásra és megfogadásra kerüljön.  

Kérdezem a bizottságot, hogy bárki másnak bármi más javaslata, véleménye 
van-e a beszámolóval kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) Nincs.  

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e a beszámolót, és bizottsági határozat 
formájában szeretné-e az Országgyűlés elnökét arról tájékoztatni, hogy a Nemzeti 
Fenntartható Fejlődési Tanács 2008-2012. közötti tevékenységéről szóló 
beszámolóját elfogadja. Aki a beszámolót elfogadja és a határozati javaslatot 
támogatja, az kérem, hogy kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
határozat egyhangú. Köszönöm.  

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a házszabály 85. § (3) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően a beszámoló elfogadásáról tájékoztatni fogom a házelnököt 
és a beszámolót benyújtót.  

Ezúton tisztelettel köszönöm Bartus Gábornak a részvételt, és a napirendi pont 
tárgyalását lezárom.  



10 

A 2015-2020 közötti időszakra szóló nemzeti környezetvédelmi 
programról szóló H/4582. számú határozati javaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)   
(Kijelölt bizottság) 

2. napirendi pontként megkezdenénk a 2015-2020 közötti időszakra szóló 
nemzeti környezetvédelmi programról szóló határozati javaslat megvitatását a 
házszabály 44-45. §-a alapján, amely H/4582. szám alatt van a tisztelt Ház előtt. Nagy 
tisztelettel köszöntöm dr. Makai Martina főosztályvezetőt, dr. Bagi András Levente 
szakmai tanácsadót, Szabó Teréz Krisztina osztályvezetőt, Horváth Szilvia 
környezetpolitikai referenst, Suhayda-Bánszki Judit környezetpolitikai referenst és 
Takács András Attila közigazgatási főtanácsadót. S ha már így alakult, egyben 
köszöntöm Schmidt András főosztályvezető-helyettes urat is, akiről azt a tájékoztatást 
kaptam, hogy a másik részhez érkezett, de gondolom, a természetvédelmi alapterv 
tekintetében is köszönthetem.  

Megnyitom a vita első szakaszát, amelyben a határozati javaslatot a házszabály 
44. § (1) bekezdés a), b), c) és d) pontjaiban meghatározott szempontok szerint kell 
megvizsgálnunk, leginkább abból a szempontból, hogy megfelel-e az Alaptörvényből 
eredő követelményeknek, a jogalkotás szakmai követelményeinek, valamint a 
nemzetközi, európai és uniós jogból eredő kötelezettségeknek, és illeszkedik-e a 
jogrendszer egységébe.  

Miután köszöntöttem a Földművelésügyi Minisztérium felelős képviselőit, 
most azt kérem tőlük, hogy röviden mutassák be a negyedik környezetvédelmi 
programot a bizottság számára.  

 
DR. MAKAI MARTINA főosztályvezető (Földművelésügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a bizottság tagjait. Hazánk környezetpolitikai 
céljainak és intézkedéseinek átfogó keretét 1997 óta a hatévente megújítandó nemzeti 
környezetvédelmi programok jelentik, amelyek kidolgozását a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény írja elő. Tekintettel arra, hogy a 
2009-2014 közötti időszakra vonatkozó harmadik nemzeti környezetvédelmi 
program lezárult, szükségessé vált a negyedik nemzeti környezetvédelmi program 
kidolgozása a 2015-2020 közötti időszakra vonatkozóan.  

A program összhangot teremt az ország környezetpolitikai céljai, az 
elérésükhöz szükséges feladatok és eszközök, valamint az Európai Unió aktuális, 
hetedik környezetvédelmi cselekvési programjával és hazánk nemzeti fenntartható 
fejlődési keretstratégiájával. A program egyúttal a 2014-2020 közötti időszakban 
rendelkezésre álló európai uniós környezetvédelmi célú fejlesztési források 
felhasználásának szakmai megalapozását is szolgálta. A negyedik nemzeti 
környezetvédelmi program és a részét képező nemzeti természetvédelmi alapterv 
szerves folytatását jelenti a megelőző hatéves programoknak, tartalmát és 
célkitűzéseit tekintve ugyanakkor a jövő kihívásaira is igyekszik választ adni.  

A program átfogó céljai: el kívánjuk érni az emberi egészség környezeti 
feltételeinek javításán keresztül az életminőség javulását; el kívánjuk érni továbbá, 
hogy fenntartható módon használjuk természeti erőforrásainkat a termelés és a 
fogyasztás terén; végül el kívánjuk érni az erőforrás-takarékos, erőforrás-hatékony 
zöldgazdaság megteremtését. Mind a három célhoz kapcsolódik a klímaváltozáshoz 
való alkalmazkodási képesség és a környezetbiztonság javítása. Horizontális cél a 
társadalom környezettudatosságának erősítése.  

Minden egyes stratégiai terület bevezetője ismerteti a témával kapcsolatos főbb 
problémákat, értékeket és kihívásokat, utal a hazai, az európai uniós, illetve a 
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nemzetközi keretekre, és tartalmazza a stratégiai területeken elérendő célokat. 
Gondosan választottuk ki azokat az eszközöket, amelyek hatékonyan szolgálják a 
program célkitűzéseinek megvalósítását. A program keretstratégia, amelynek 
végrehajtása az Európai Unió, a nemzetközi támogatások, az éves költségvetés és az 
ország teherbíró képessége függvényében alakul. A program megvalósítása nem 
elsősorban többletforrás-igényt jelent, hanem sokkal inkább a tervezhető források 
koordinált, hatékony, a prioritásokhoz igazodó felhasználását célozza, emellett az 
intézkedések számos esetben többletforrást generálnak, illetve hozzájárulnak a 
foglalkoztatás növeléséhez.  

A program végrehajtása nyomán elért eredmények, valamint a 
környezetállapot változásának nyomon követését indikátorok segítik, amelyek a 
stratégiai célokhoz kapcsolódnak. A környezeti problémák összetettségéből 
következik, hogy a program nem ágazati hatáskörű, hanem horizontális. A 
társadalom és a gazdaság egészét érinti, megfelelő végrehajtása az egész társadalom 
részvételét igényli, amelynek során a legszélesebb körű partnerség megvalósítása 
szükséges. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető asszony. Kérdezem a bizottság 

tagjait, hogy a részletes vita e szakaszában ki kíván hozzászólni vagy kérdést feltenni. 
Manninger Jenő képviselő úr!  

 
MANNINGER JENŐ (Fidesz): Köszönöm szépen. Szeretnék a bizottság 

számára javaslatot tenni a többségi véleményre, hogy az elhangozhasson a plenáris 
ülésen. A 2015-2020 közötti időszakra szóló nemzeti környezetvédelmi programról 
szóló határozati javaslat kapcsán a bizottság állapítsa meg, hogy az megfelel az egyes 
házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. számú országgyűlési határozat 44. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak.  

A nemzeti környezetvédelmi program Magyarország középtávú 
környezetpolitikájának átfogó stratégiája, amit az Országgyűlésnek kell elfogadni. 
Elkészítését több tényező indokolta: a 96/2009. számú országgyűlési határozattal 
elfogadott harmadik nemzeti környezetvédelmi program 2014-ben lejárt, így 
szükségessé vált a negyedik nemzeti környezetvédelmi program; az Európai Tanács és 
az Európai Parlament elfogadta az Európai Unió új, a „Jólét bolygónk felélése nélkül” 
című, 2020-ig tartó időszakra szóló hetedik környezetvédelmi cselekvési programját;  
a program – mint ahogy elhangzott – az uniós fejlesztési források egyik szakmai 
alapjaként is szolgál; a program kidolgozása az Országgyűlés által 2013 tavaszán 
elfogadott nemzeti fenntartható fejlődési keretstratégiával összhangban történt.  

A program tartalmaz egy részletes helyzetelemzést, a három stratégiai 
célterület mentén meghatározza a konkrét célkitűzéseket, az elérésükhöz rendelt 
feladatokat, forrásokat és felelősöket, továbbá mellékletként magában foglalja a 2010-
2020 közötti időszakra vonatkozó nemzeti természetvédelmi alaptervet. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 

további javaslat, kérdés, hozzászólás van-e. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs 
ilyen, megkérem Bencsik János alelnök urat, hogy vegye át tőlem az ülés vezetését, 
hogy szót tudjak kérni.  

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

 
ELNÖK: Sallai úré a szó.  
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SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen. 

Manninger képviselő úr úgy kezdte a felszólalását, hogy többségi javaslat. Könnyen 
meglehet, hogy ez teljesen többségi lesz, mert ettől eltérő kisebbségi javaslat nem 
nagyon fog napvilágot látni.  

Az életem szerencsétlenségéből adódóan én végigkövettem az összes 
környezetvédelmi program tevékenységét, a kialakításokhoz képest egy folyamatosan 
javuló tendenciát láttam, és örömmel állapítottam meg – mint azt az általános 
vitában is elmondtam –, hogy egy viszonylag széles látókörű és szakmailag teljes 
mértékben elfogadható javaslat került megfogalmazásra. Persze ezzel kapcsolatos 
kritikát nagyon szőrszálhasogatva nyilván meg lehet fogalmazni, és lehetne még 
beleerőszakolni jó néhány dolgot, és ha lenne kormányzati szándék a program 
végrehajtására, akkor ez jócskán elegendő lenne arra, hogy a kormánynak a következő 
időszakra – amíg a jelenlegi regnál, de akár még a következő kormány időszakára is – 
legyen természetvédelmi feladata. Tehát a fő gondom és problémám az, hogy a 
végrehajtás valós kormányzati szándékával kapcsolatban vannak fenntartásaim, 
amiért viszont az előterjesztők semmilyen mértékben nem felelnek.  

Miután főosztályvezető asszony a programok végrehajtásával kapcsolatban 
említette a kormánynak a környezetvédelmi törvényből adódó kötelezettségét, 
szeretném megkérdezni, észrevették-e azt is, hogy a beszámolásra is van 
kötelezettsége, ami az előző időszakról, az NKP-3-ról nem érkezett meg a parlament 
elé, pedig azon program eredményeinek az értékelése és azok végrehajtottságának a 
vizsgálata szerepet játszhatott volna ennek a tervezési folyamatnak a megítélésében. 
Örömmel vennénk, ha a közeljövőben erre sor kerülne.  

Én a legtöbb intézkedéssel tudtam azonosulni. Miután a beérkezett módosító 
javaslatok semmilyen mértékben nem veszélyeztetik azt a harmóniát, amely a jelen 
pillanatban a szavak tekintetében – akármelyik részét is nézem – harmonizál a 
kormány korábban elfogadott nemzeti vidékstratégiájával, s mivel ehhez nem nyúltak 
hozzá, és a harmónia megmaradt, ebből adódóan a frakcióm nevében biztosítani 
tudom az előterjesztőt a támogatásunkról. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Visszaadom az elnöki feladatokat Sallai úrnak.  
 

(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy bármilyen 

javaslat, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérdezem az 
előterjesztőt, hogy kíván-e reagálni az elhangzottakra.  

 
DR. MAKAI MARTINA főosztályvezető (Földművelésügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy az NKP-3 jelentés 
párhuzamosan készült el az NKP-4-gyel. Gyakorlatilag a két dokumentum egyeztetése 
közötti időbeli ütemezés miatt történt technikai probléma. A kormány az NKP 3 
beszámolót április 8-án elfogadta, és ezen a héten várhatóan megkapja a parlament, 
hiszen ez már benyújtásra került a parlament számára. Az NKP 3 értékelésének a 
legfőbb elemei beépültek az NKP 4 helyzetértékeléséről szóló fejezetbe, de hamarosan 
látható lesz az NKP 3 beszámoló is. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e bárkinek bármilyen javaslata 

vagy észrevétele. (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy nincs ilyen.  
A részletes vita e szakaszát lezárom.  
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Áttérünk a második szakaszra. Ezzel a programmal kapcsolatban képviselői 
módosító javaslat nem érkezett be, viszont az előterjesztőtől érkezett megkeresés arra 
vonatkozóan, hogy a bizottság nyújtson be módosító javaslatot. A módosító javaslatot 
az ülés előtt az informatikai rendszeren keresztül megküldtük, valamint a helyszínen 
is kiosztottuk. Kérdezem a tárca képviselőit, hogy ismerik-e a módosító javaslatot, és 
ha igen, támogatják-e azt.  

 
DR. MAKAI MARTINA főosztályvezető (Földművelésügyi Minisztérium): Igen, 

ismerjük a javaslatot, és természetesen támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen az előterjesztő nyilatkozatát. Kérdezem a bizottság 

tagjait, hogy a benyújtott módosító javaslattal kapcsolatban kinek van kérdése, 
észrevétele. Kepli Lajos képviselő úr!  

 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm. A módosítót átnézve azt tapasztaltam, 

hogy bár többnyire technikai jellegű módosításokat vagy javításokat tartalmaz, 
azonban mégis van egy rész, ami miatt a Jobbik-frakció nevében összességében nem 
tudom támogatni. Ez pedig az a rész, amely a környezetvédelmi hatóságnak a 
kormányhivatalokba történő beintegrálását, illetve annak az indoklását tartalmazza, 
amivel messzemenőkig nem tudunk egyetérteni. Bár a puding próbája az evés, ezért a 
kormányhivatalokba történő integrálás hatékonysága, a valós ügyintézési idő, illetve a 
hatékonyság növekedése majd a későbbiekben fog kiderülni, de az elmúlt évek 
tendenciája azt mutatja, hogy nem errefelé haladnak a dolgok, hanem arra, hogy 
egyre inkább leépül a hazai környezetvédelem, a hazai környezetvédelmi igazgatás, a 
környezetvédelmi hatóság, miközben már hétről hétre pattannak ki a különböző 
környezetszennyezési ügyek, hol az Illatos úton, hol Lőrinciben, legújabban pedig 
Várpalotán, ahova azbesztet szállítottak. De még sorolhatnám hosszan a hasonló 
ügyeket, akár Balmazújvárosig is visszamehetnék, vagy még messzebb is.  

A lényeg az, hogy a jelenleginél egy sokkal erősebb és sokkal komolyabb 
hatáskörökkel rendelkező környezetvédelmi hatóságra volna szükség. Nem látjuk a 
döntés indokoltságát, illetve csak politikai indokot látunk, azt pedig nem tartjuk 
elfogadhatónak a tekintetben, hogy miért lett a kormányhivatalokba beintegrálva a 
környezetvédelmi hatóság, legalábbis ami az első fokot illeti. Tudomásom szerint, de 
a módosító indítvány szerint is a másodfok, az Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség megmaradt önálló hatóságként, ami azt eredményezi, 
hogy másik tárcához került, hiszen míg az első fokot Lázár János Miniszterelnökséget 
vezető miniszter felügyeli, addig a másodfok a Földművelésügyi Minisztériumnál 
maradt, Fazekas Sándor tárcájánál. Politikai és egyéb indokok – elsősorban 
szakpolitikai indokok – miatt ezt a megoldást sem tartjuk jónak, hogy külön tárcánál 
van az első és a másodfok. Majd meglátjuk, hogy az idő hogy igazolja ezt a döntést.  

Azon túl, hogy tiltakozunk ellene és nem fogadjuk el, sok mindent nem nagyon 
tudunk tenni, hiszen a kormányé a felelősség és a döntés joga, a mindenkori 
kormányok döntik el, hogy a közigazgatást hogyan szervezik, az egyes hatóságokat 
milyen minisztériumok felügyelete alá sorolják be. Még egyszer mondom, ezt az 
indoklást nem tartjuk elfogadhatónak. Attól tartunk, s némi alappal tartunk attól, 
hogy a környezetvédelmi hatóságok tovább fognak gyengülni, ezért a módosító 
indítványt nem tudjuk támogatni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, Kepli képviselő úr. Képviselő úr, engedje meg, 

hogy nagyon röviden elmondjam, a nemzeti környezetvédelmi program országgyűlési 
határozat formájában lát napvilágot, ebből adódóan joghierarchiai szempontból nem 
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ütközhet magasabb szintű jogszabályba, és a környezet- és természetvédelmi 
felügyelőségeknek a kormányhivatalokba való integrálását egy magasabb rendű 
jogszabály rendelte el. Én egyetértek a szakmai véleményével, jelen pillanatban 
viszont nincs lehetősége a bizottságnak arra, hogy ettől eltérő álláspontra 
helyezkedjen és olyat nevezzen meg, amit nem lehet. Egyvalamiben kérném a 
rugalmasságát – bocsásson meg még egy pillanatra –, képviselő úr, én magam is azt 
néztem, hogy a 10.2.2 esetében, ahol egy módosítás van, illetve a 10.2.2 
magyarázatánál, ahol kormányhivatalok vannak megfogalmazva, véleményem szerint 
azért lenne szerencsésebb a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságok 
megnevezés, mert a természetvédelmi feladatok végrehajtásának hatásköre és 
illetékessége néhány esetben, helyi védett területek esetében jegyzői hatáskörként 
fogalmazódik meg. Ebből adódóan csak a kormányhivatalok kiemelése esetleg 
praktikusabb lehet, amennyiben a hatóságokat nevezzük meg, mert az magába 
foglalhatja az eltérő struktúrában is. Esetleg ez lehet egy átmenet, mert ebben az 
esetben konkrétan nem nevesítjük a kormányhivatalt.  

Kepli Lajos úrnak adom meg ismét a szót.  
 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Csak annyit szeretnék megjegyezni, én is azt 

mondtam, hogy sem jogi, sem szakmai, szakpolitikai eszköz nincs a bizottság kezében 
a tekintetben, hogy módosítson ezen a törvényen, amely ezt a változást hozta. 
Nyilvánvaló, hogy nem ez lesz a módosító indítvány. Egyetlen eszköz maradt – és 
ezzel kívánok élni –, a politikai tiltakozás, ami a szavazatomban fog testet ölteni.  

 
ELNÖK: Megértettem, megértettük. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a 

módosító indítványokkal kapcsolatban van-e más vélemény. (Nincs jelentkező.) 
Nincs.  

Simonyi Péter jelentkezett hozzászólásra, de mivel ő nem tagja a bizottságnak, 
meg kell szavaznunk, hogy szót kaphasson a módosító indítvánnyal kapcsolatban. 
Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e, hogy Simonyi Péter hozzászóljon a 
vitához. Aki támogatja, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) A bizottság 1 
tartózkodás mellett úgy döntött, hogy meghallgatja Simonyi Pétert. Parancsoljon!  

 
SIMONYI PÉTER: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Egyetlen könnyen értelmezhető módosításra szeretném felhívni a bizottság figyelmét, 
mégpedig arra, hogy a nemzeti környezetvédelmi program négyes változatában 
nyilván félregépelés folytán földtudományi értékekről beszél mint természeti 
képződményekről. Az 1996. évi LIII. törvény viszont földtani értékeket nevesít és ezek 
védelméről rendelkezik, ezért javaslom, hogy a „földtudományi értékek” kifejezést 
„földtani értékekre” módosíttassa a bizottság, ezáltal megteremtődik a törvény és az 
országgyűlési határozat közötti koherencia. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy bárkinek van-e 

más javaslata vagy észrevétele. (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy nincs ilyen.  
Ezek után arra kérem az előterjesztőt, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban 

nyilatkozni szíveskedjen. Gyakorlatilag két észrevétel volt a benyújtott módosító 
javaslattal kapcsolatban. Én két pontban javasoltam a kormányhivatalt hatóság 
megnevezésre erősíteni azért, hogy esetleg ne zárjuk ki a jegyző alacsonyabb szintű 
hatósági jogkörét, valamint minden bizonnyal egy újabb sajtóhiba, illetve elütési hiba 
lehet az, amire Simonyi Péter felhívta a figyelmet. Kérem, hogy az ezzel kapcsolatos 
álláspontjukat ismertessék a bizottsággal.  
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DR. MAKAI MARTINA főosztályvezető (Földművelésügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen. A Földművelésügyi Minisztérium részéről a „környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatóságok” szerepeltetése a „kormányhivatalok” helyett mindkét 
esetben elfogadható. Simonyi úrnak pedig igaza van, a törvényben valóban az van, 
hogy „földtani”. Ő vélhetően a 43. oldalra gondolt, méghozzá az 5.2.1.2 pontra. Ha 
igen, akkor elfogadható, hogy ott a célként szerepelő „földtudományi természeti 
értékek megóvása hatékony felszíni és felszín alatti védelmük biztosítása” szövegrész 
elején a „földtudományi” helyett „földtani” kifejezés szerepeljen.  

 
ELNÖK: Annyit hadd javasoljak a bizottságnak, hogy egy keretszabállyal 

fogadja el az ezzel kapcsolatos módosításokat. Közben Hatvani Szabolcs úr mondja, 
hogy máris talált a 43. oldalon „földtudományi természeti értékek” megnevezést. Ha 
nincs több ilyen, ezt is hozzáírjuk a sajtóhibákhoz.  

Az előterjesztő részéről van-e bármi más előadnivaló?  
 
DR. MAKAI MARTINA főosztályvezető (Földművelésügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen, nincs.  
 
ELNÖK: Ha főosztályvezető asszony nem veszi tiszteletlenségnek, és nem 

tartja bántónak a véleményem, megjegyezném, hogy a sajtóhiba-ellenőrzéseket az 
előterjesztés benyújtását megelőzően praktikus megtenni, hogy ne itt kelljen a névelő- 
és raghibákat, valamint az esetleges elütéseket javítani. Köszönöm szépen. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e bárkinek bármilyen más véleménye 
ezzel kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) Nincs.  

Kérdezem a bizottságot, hogy az előterjesztő által elfogadott javaslattétellel 
kiegészülve a kiküldött módosító indítványt – amelyben a „földtudományi” 
„földtanira” módosul, illetve az említett két esetben a „kormányhivatal” „környezet- 
és természetvédelmi hatóságok” megnevezésre módosul – támogatja-e. Aki 
támogatja, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Nyolc igen. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Kettő. Megállapítom, hogy a bizottság a módosító indítványt 8 igen 
szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja. Köszönöm szépen.  

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottság első részben 
dönt a vita lezárásáról. Kérem, hogy aki támogatja a vita lezárását, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a vita 
lezárását.  

Másodsorban pedig a bizottság dönt a jelentés elfogadásáról és benyújtásáról. 
A szavazás után lesz a kisebbségi és a többségi vélemény közlésére lehetőség. Aki a 
jelentés benyújtását elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Nyolc. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Kettő.  

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a bizottságnak lehetősége van bizottsági és 
kisebbségi előadót állítani, akik a plenáris ülésen ismertetik a bizottsági jelentést és az 
azzal kapcsolatos kisebbségi véleményt. A kisebbségi vélemény kijelölésére nem 
szükséges a bizottságnak megszavazni az észrevételt, egyetlen kisebbségi vélemény 
volt. Kérdezem Kepli Lajos urat, hogy kívánja-e képviselni a parlamentben. (Kepli 
Lajos: Igen.) A jegyzőkönyvben rögzítjük, hogy Kepli Lajos képviseli a véleményét a 
záróvitán. Kérdezem kormánypárti képviselőtársaimat, hogy a többségi véleményt ki 
képviseli. (Bencsik János: Manninger Jenő.) Manninger Jenő képviselő úrnak 
jelzem, nem elvárás a gyors beszéd, nem kell rólam mintát venni, tessék teljesen 
nyugodtan beszélni. Aki támogatja, hogy a záróvitán Manninger Jenő ismertesse a 
bizottság álláspontját, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) A bizottság 
egyhangúlag támogatja.  
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A 2. napirendi pont tárgyalását lezárom.  

A biológiai sokféleség megőrzésének 2015-2020 közötti időszakra 
szóló nemzeti stratégiájáról szóló határozati javaslat (H/4581. 
szám)   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)   
(Kijelölt bizottság) 

Áttérünk a 3. napirendi pontra, a biológiai sokféleség megőrzésének 2015-
2020 közötti időszakra szóló nemzeti stratégiájáról szóló határozati javaslatnak a 
házszabály 44-45. §-a alapján történő megvitatására, amely az Országgyűlés 
informatikai rendszerében H/4581. szám alatt található. A Földművelésügyi 
Minisztérium tájékoztatása szerint ehhez a napirendi ponthoz külön köszönthetem 
Schmidt András főosztályvezető-helyettes urat a Természetmegőrzési Főosztályról, 
Czirák Zoltán biodiverzitási szakreferenst szintén a Természetmegőrzési Főosztályról, 
valamint Bagi András Levente szakmai tanácsadó urat a Jogalkotási Főosztályról. 
Valamennyiüket nagy szeretettel köszöntöm a bizottsági ülésünkön.  

Megnyitom a törvényjavaslatnak a házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) 
pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatához a vitát, amelyben az 
Alaptörvénnyel való egyeztetést és a jogalkotás egyéb szakmai követelményeinek való 
megfelelést kell vizsgálnunk. Kérem az előterjesztőt, hogy röviden ismertesse a 
bizottság számára az előterjesztést és mutassa be azt.  

 
SCHMIDT ANDRÁS főosztályvezető-helyettes (Földművelésügyi 

Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Szeretettel köszöntöm a 
bizottságot. Köszönöm a szót. A nemzeti biodiverzitás stratégia előzményeiről röviden 
annyit, hogy a biológiai sokféleség egyezményhez Magyarország már nem sokkal az 
egyezmény 1992-es aláírása után csatlakozott. Az egyezmény alapján a részes felek 
kötelezettsége az, hogy nemzeti biodiverzitás stratégiát alkossanak az egyes 
tagországok, így hazánk is. A biológiai sokféleség megőrzéséről szóló első stratégia a 
2009-2014-es időszakról szólt. Ez 2014-ben lejárt, ezért szükségessé vált a megújítás 
és a felülvizsgálat.  

A másik fontos esemény, ami ebben az időszakban történt, hogy az Európai 
Unió is elfogadta, méghozzá 2011 júniusában, a magyar EU-elnökség ideje alatt az 
uniós biológiai sokféleség stratégiát. Ennek megfelelően dolgoztuk ki a második 
nemzeti biodiverzitás stratégiát.  

A stratégia sok tekintetben leképezi az európai uniós biodiverzitás stratégiát. 
Ahhoz hasonlóan hat fő stratégiai területet határoz meg, amelyek végrehajtása 
hozzájárulhat a hazai biológiai sokféleség megőrzéséhez. E hat fő stratégiai területen 
belül összesen húsz átfogó célkitűzést határoz meg a stratégia, amelyek 
mindegyikéhez további célok tartoznak. Minden célhoz intézkedéseket és 
indikátorokat is rendeltünk a stratégiában. A nemzeti biodiverzitás stratégia 
megvalósulásáról egy közbenső értékelést tervezünk 2017-ben, majd a stratégia 
lezárulta utáni egy évben belül.  

Nagyon fontos kiemelni, hogy a biodiverzitás stratégia gyakorlatilag a 
legfontosabb biológiai sokféleséget érintő ágazatok célkitűzéseibe próbálja integrálni 
a természetvédelmi biológiai sokféleség-védelmi intézkedéseket, és ennek 
megfelelően az említett hat fő stratégiai célterület a legfontosabb ilyen területeken 
megy át. Ezek között elsőként szerepel a természetvédelmi oltalom alatt álló területek 
és fajok védelme, ez a természetvédelmi ágazat; a táji diverzitás, itt különösen 
kiemelném a zöldinfrastruktúrával és az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal kapcsolatos 
stratégiai területet; a mezőgazdaság; az erdő- és vadgazdálkodás; aztán a 
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vízierőforrások védelme is egy nagyon fontos terület, ami szintén számos kérdésben 
érinti a biológiai sokféleség védelmét. Az egyik legsúlyosabb veszélyeztető tényező az 
inváziós fajok elleni védelem, amelynek az aktualitását az is aláhúzza, hogy a tavalyi 
év végén az Európai Unió elfogadta az ezzel kapcsolatos irányelvet, amit végre kell 
hajtanunk. A hatodik terület pedig a nemzetközi együttműködésből fakadó feladatok.  

Ezeknek a fő területeknek a mentén vettük át a legfontosabb feladatainkat és 
állapítottuk meg azokat a célkitűzéseket, amelyeket szeretnénk elérni. A biodiverzitás 
stratégia végrehajtása természetesen minden ágazatot és gyakorlatilag az egész 
társadalmat érinti, tehát minden szereplő számára szab meg feladatokat.  

Ennyiben foglalnám össze a stratégiát, és köszönöm szépen a szót.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető-helyettes úr. Folytatjuk a vita első 

szakaszát. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kinek van kérdése, észrevétele a 
részletes vita e szakaszában. Manninger Jenő képviselő úr!  

 
MANNINGER JENŐ (Fidesz): Köszönöm szépen. Ismertetem a véleményt. A 

biológiai sokféleség megőrzéséről szóló országgyűlési határozati javaslattal 
kapcsolatban javaslom, állapítsa meg a bizottság, hogy az megfelel az egyes 
házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. számú országgyűlési határozat 44. § (1) 
bekezdésében foglalt alkotmányossági, jogi és jogalkotási követelményeknek.  

Magyarország első biológiai sokféleség-megőrzési stratégiáját, mint ismeretes, 
a 2009-2014 közötti időszakra a harmadik nemzeti környezetvédelmi program 
mellékleteként fogadta el az Országgyűlés, azonban ennek időtávja 2014-ben lejárt, 
ezért vált szükségessé a felülvizsgálat és a megújítás. Továbbá az élővilág 
változatosságának továbbra is tapasztalható csökkenése miatt időközben jelentős 
nemzetközi és európai uniós kötelezettségvállalások születtek, amelyeket be kell 
építeni az egyes országok adottságaihoz igazodva a nemzeti tervezési folyamatokba.  

A stratégia alapvető célja, hogy a biológiai sokféleség megőrzésének 
szempontjai beépüljenek a szektorokat áthidaló szakpolitikába, stratégiákba és 
programokba, valamint azok megvalósításába. A stratégia tartalmaz egy 
helyzetelemzést; hat stratégiai terület mentén húsz célkitűzést fogalmaz meg, melyek 
eléréséhez konkrét célokat, feladatokat, felelősöket és forrásokat határoz meg.  

A stratégia összhangban van a negyedik nemzeti környezetvédelmi 
programmal; a természetvédelemmel kapcsolatos gyakorlati kérdéseket a negyedik 
nemzeti természetvédelmi alapterv szabályozza, és szorosan kapcsolódik az 
Országgyűlés által elfogadott nemzeti fenntartható fejlődési keretstratégiához mint 
hosszú távú koncepcióhoz. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a 

vita e szakaszában kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Mivel nincs 
jelentkező, megkérem Bencsik János alelnök urat, hogy vegye át a levezető elnöki 
teendőket, hogy szót kérhessek.  

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

 
ELNÖK: Sallai úré a szó.  
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen. A magunk 

részéről ismét elmondhatjuk, hogy véleményünk szerint egy szakmailag átgondolt, 
részletes és megvalósításra alkalmas javaslatot tarthatunk a kezünkben. Látom, hogy 
igyekeztek annak a néhány hibának, amire az általános vitában felhívtuk a figyelmet, 
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a módosítását megtenni. A magam részéről el tudom fogadni ezt a javaslatot, habár 
arra is kíváncsi lennék, hogy az előterjesztők a program megvalósításának az esélyeit 
hogyan látják akár a költségvetés, akár a következő időszak környezet- és 
természetvédelmi feladatainak a tükrében. Nagyszerűen eleget teszünk a jogszabályi 
kötelezettségeinknek ezeknek a stratégiáknak az elfogadásával, viszont a végrehajtási 
szándék lenne az, ami nagyban megteremtené a lehetőségét a biológiai sokféleség 
megőrzésének, és nem pusztán a stratégia. Ezt azért szerettem volna elöljáróban 
elmondani, mert a vita egy későbbi szakaszában szeretném majd megvédeni néhány 
módosító indítványomat, és úgy gondoltam, hogy ezek előkészítésére előzetesen 
felteszem ezt a kérdést. Köszönöm szépen  

 
ELNÖK: Visszaadom az elnöklési feladatokat.  
 

(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy bármilyen más 

kérdés, észrevétel felmerül-e. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs ilyen, kérdezem 
az előterjesztőt, hogy kíván-e reagálni az elhangzottakra.  

 
SCHMIDT ANDRÁS főosztályvezető-helyettes (Földművelésügyi 

Minisztérium): Akkor kezdjünk beszélni a módosító javaslatokról, mert elnök úr arra 
utalt.  

 
ELNÖK: Bocsánatot kérek, még nem, azokról a vita egy későbbi szakaszában 

lesz szó. Előzetesen kérdeztem meg a végrehajtási szándékot. Most csak a Manninger 
képviselő úr által, illetve az általam elmondottakra lehet reagálni.  

 
SCHMIDT ANDRÁS főosztályvezető-helyettes (Földművelésügyi 

Minisztérium): Köszönöm, akkor most nem kívánok reagálni.  
 
ELNÖK: Én is köszönöm szépen. Akkor a vita e szakaszát lezárom, és áttérünk 

a második szakaszra, a benyújtott módosító javaslatok megvitatására, illetve a 
bizottsági módosító javaslat benyújtására. Kérem az előterjesztőt, hogy amikor 
reagálni fog, akkor jelezze, hogy a szaktárca vagy pedig a kormány álláspontját közli-e 
a bizottsággal.  

Végigmegyünk a háttéranyag pontjain, amiket meg kell vitatnunk. Jelen 
pillanatban egyetlen módosító indítványról beszélünk, amely valójában kettő. Az 1. és 
2. pont az intézkedési tevékenységek forráshátterét, illetve a végrehajtásért felelős 
hátteret vizsgálja. Miután én vagyok a módosító indítvány előterjesztője, arra kérem 
Bencsik János alelnök urat, hogy a módosító indítványom bemutatásának idejére 
szíveskedjen átvenni az ülés vezetését.  

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

 
ELNÖK: Ismételten Sallai urat illeti a szó.  
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Előterjesztők! Engedjék meg nekem, hogy elmondjam, a csakis az unalmam elűzése 
végett megvalósított módosító indítványomban eljátszottam azzal a gondolattal, mire 
lenne szükség akkor, ha egyszer egy biológiai sokféleség stratégiát egy kormány meg 
akarna valósítani. Ezzel a szemlélettel tettem néhány javaslatot. Nyilvánvalóan 
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elfogadom, ha a kormányzati szándékot illetően szakmai vagy politikai ellenvetésük 
van a módosító indítványaimmal kapcsolatban, de miután több pontban javasoltam a 
források kibővítését, illetve a 2. pontban a hatáskörök és illetékességek kibővítését, 
örömmel veszem, ha a javaslataim esetleges el nem fogadásáról indoklást adnak.  

Nyilván önök is ismerik – sőt e tekintetben nálam valószínűleg sokkal jobban 
tájékozottak – a LIFE-programoknak azt a szerepét, amely a fajmegőrzési 
stratégiákban és a fajvédelmi programokban meghatározó. Számomra leginkább az 
hiányzott ebből, hogy semmilyen formában nem jelent meg a kormánynak az a 
kötelezettségvállalása, hogy ösztönözze a magyar természetvédelem szereplőit – 
legyenek azok kormányzati szereplők vagy civilek –, hogy ilyen jellegű európai uniós 
forrásokkal egészítsék ki a stratégia megvalósításának az eszközrendszerét. Én akkor 
lennék igazán nyugodt, ha a LIFE-önerő mint kormányzati forrás megjelenne, és ez 
akár központi költségvetési forrásból, akár az FM-nek nyújtott támogatásból 
létrejöhetne. Bocsássanak meg nekem, hogy ellenzéki politikusként mondom, de ettől 
függetlenül is az a véleményem, hogy nemcsak ez a kormány, de az ezt megelőző 
kormányok sem igazán kezelték komolyan az ehhez szükséges forrásigényt. 
Véleményem szerint ennek megfelelően egyre nagyobb feladat kell hogy háruljon a 
környezet- és természetvédelmi nem kormányzati szervezetekre, akiknek viszont 
figyelembe kell venni azt az igényét, hogy minél több külföldi és európai uniós forrást 
építsenek be a szakmai feladatok ellátásába, hogy a pályázati önerők biztosítottak 
legyenek. A módosító indítványom első része jóformán teljesen erre irányul, illetve 
néhány esetben szerettem volna, ha például a fajok természetvédelmi helyzetével 
kapcsolatban K+F forrásokat is lehetne ilyen célra felhasználni. A nemzeti 
szabályozás erre kellő rugalmassággal minden további nélkül megadja a lehetőséget.  

Ezenkívül arra tettem még javaslatot – miután volt lehetőségem az Európai 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap forrásfelhasználásában intenzíven részt venni 
–, hogy az EMVA különböző forrásait a szemléletformálásban vagy a 
mezőgazdasággal kapcsolatos egyéb feladatokban, például az invazív fajok 
visszaszorításában és egyebekben fel tudjuk használni. Véleményem szerint erre a 
pályázati rendszer, illetve Kis Miklós Zsolt államtitkár úr a vidékfejlesztési program 
tervezése során megteremtette a lehetőséget, és annak ellenére, hogy ez még nincs 
elfogadva, meglesz a lehetősége annak, hogy ha érdemi kormányzati szándék van rá, 
akkor pályázati úton ilyen forrásokkal ki lehessen egészíteni ezeket a szakmai 
feladatokat. Ez a módosító indítványom első része.  

A második részben pedig szerettem volna elgondolkozni arról, hogy egy olyan 
kormányzat esetén, amely komolyan gondolja a természetvédelem megvalósítását és 
a biológiai sokféleség megőrzését, kiknek kellene még részt venni ezekben a 
feladatokban. Több esetben is teljesen meglepően kellett tapasztalnom, hogy például 
a kormányzat nem gondolja azt, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának a 
környezetvédelmi ismeretterjesztésben részt kellene vennie, vagy nem gondolja azt, 
hogy a rendőrségnek részt kellene vennie az illegális fakivágásokkal vagy a természet 
pusztításával kapcsolatos feladatokban, és csak a kereskedelem lett beikszelve. Ezeket 
a kiegészítő kis ikszeket, amelyekkel jól eljátszadoztam, azért valósítottam meg, mert 
jó néhány esetben láttam olyan feladatot és hatáskört, ahova minden további nélkül 
lehetne még feladatot delegálni. Az előterjesztésem mindenki számára hozzáférhető 
volt. E hatáskörök és illetékességek meghatározására irányult a javaslatom, és ennek 
az elfogadását kértem a kormányzat képviselőitől. Köszönöm szépen a szót.  

 
ELNÖK: Az elnöki feladatokat visszaadom Sallai úrnak.  
 

(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
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ELNÖK: Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy a módosító indítvánnyal 

kapcsolatban kinek van véleménye. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, arra 
kérem az előterjesztőt, hogy a módosító indítvánnyal kapcsolatos véleményét mondja 
el nekünk.  

 
SCHMIDT ANDRÁS főosztályvezető-helyettes (Földművelésügyi 

Minisztérium): Köszönöm a szót. Jelzem, hogy tárcaálláspontot tudok mondani. A 
módosító javaslatot a szaktárca nem tudja támogatni. Két irányzéka van a módosító 
javaslatnak. Mindenképpen köszönjük a támogató szándékú javaslatot. A fő indoka 
annak, hogy nem tudjuk támogatni a javaslatot, az intézményi felelősségek 
meghatározása tekintetében az – amit a bevezetőmben is mondtam –, hogy a nemzeti 
biodiverzitás stratégia gyakorlatilag a társadalom egészére szab meg feladatokat. A 
táblázatban, amire elnök úr is utalt, természetesen megjelöltük azokat, akiket a 
legfontosabb felelősöknek tartottunk az egyes feladatok elvégzésénél, de ez nem 
jelenti azt, hogy kizárólag csak ezekre vonatkoznának ezek a feladatok, nyilvánvalóan 
más szereplőkre is értelmezhetők, illetve vonatkoznak.  

A források tekintetében azt kell figyelembe venni, hogy a Földművelésügyi 
Minisztériumnak jelenleg is van költségvetési forrása egyrészt a LIFE, másrészt egyéb 
programok társfinanszírozására. Való igaz, hogy ez jelenleg a LIFE-forrás 
tekintetében a nemzeti park igazgatóságok részére, tehát állami szereplők részére 
nyújtja az önrészt.  

Ugyanakkor elhangzott a K+F-nél és egyéb fejlesztési területeknél a 
forrásigény. Felhívom a figyelmet arra, hogy a következő uniós költségvetési 
időszakban a tervek szerint a LIFE mellett azért még nagyon fontos, sőt talán még 
fontosabb pénzügyi forrás lesz a természetvédelmi fejlesztésekre a KEHOP, a 
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program. Ennek keretében kifejezetten a 
monitorozásra, a természeti értékekről való adatok gyűjtésére a korábbiakban 
ellentétben – itt a KEOP-pályázatra utalok, tehát a korábbi uniós költségvetési 
időszak hasonló forrására – már különítettünk el forrást. Ez szintén az állami 
szereplőknek, a nemzeti park igazgatóságoknak lesz elérhető, de egészen biztos 
vagyok abban, hogy a végrehajtás során az egyes feladatokba bevonnak civil 
szervezeteket, illetve civil szereplőket is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormányzat tehát nem támogatja a módosító 

indítványt. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy bármilyen más észrevétel, javaslat van-
e ezzel kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. A két pontot 
önállóan kell megszavaznia a bizottságnak.  

Aki az 1. pontban szereplő, a forráseszközökre és a pénzügyi eszközrendszerre 
vonatkozó módosító indítvány benyújtását támogatja, az kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Egy. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő. Ki szavazott nemmel? 
(Szavazás.) Öt. Megállapítom, hogy a bizottság elutasította a módosító javaslatot.  

A 2. módosító indítványban szavazunk az intézményi eszközrendszernek a 
stratégiai célkitűzései megvalósításában érintett szereplőiről. Aki támogatja a 
módosítást, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egy. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Öt. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Négy. Megállapítom, hogy ezt sem fogadta el a 
bizottság.  

A módosító indítványokat megtárgyaltuk. Az előterjesztőtől érkezett 
megkeresés arra vonatkozóan, hogy a bizottság nyújtson be módosító javaslatot. A 
módosító javaslatot az ülés előtt minden bizottsági tagnak megküldtük és itt is 
kiosztottuk.  
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Kérdezem a tárca képviselőit, hogy ismerik-e a módosító javaslatot, és ha igen, 
támogatják-e.  

 
SCHMIDT ANDRÁS főosztályvezető-helyettes (Földművelésügyi 

Minisztérium): Igen, ismerjük a javaslatot, és támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ebben az esetben kérdezem a bizottság tagjait, 

hogy van-e véleményük és észrevételük a módosító javaslattal kapcsolatban. (Nincs 
jelentkező.) Nincs.  

Arra kérem alelnök urat, hogy egy pillanatra vegye át az ülés vezetését.  
 

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

kormányzati képviselők elnézését kérem, mert nem ellenőriztem le konkrétan, hogy a 
hatáskörök és illetékességek tekintetében a helyi védett területek esetében a stratégia 
hogyan fogalmaz, de ismét szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a 10. számú 
táblázatban a „kormányhivatalok” megnevezés, illetve a 8. pontban, bizottság 
határozati javaslatában szintén a „kormányhivatalok” megnevezés helyett megint 
praktikusabb lenne a „környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságok” 
megnevezést alkalmazni, mert ez az esetleges átrendezés szintén egy későbbi 
módosítástól ment meg bennünket, illetve elősegíti azt, hogy helyi védett területek 
esetében a jegyzőkre is vonatkozzon az ezzel kapcsolatos javaslat.  

Kérdezem, hogy az ezzel kapcsolatos javaslatot az előterjesztők befogadják-e. 
De mielőtt megkérdezném, vissza kell kérnem a lehetőséget az elnöki teendők 
ellátására.  

 
ELNÖK: Ez meg is történt.  
 

(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm, és minden ilyen esetben külön köszönöm a házszabály 

kitalálóinak az ezzel kapcsolatos remek szabályozást.  
Most kérdezem meg az előterjesztőt, hogy az iménti javaslatot tudják-e 

támogatni.  
 
SCHMIDT ANDRÁS főosztályvezető-helyettes (Földművelésügyi 

Minisztérium): Köszönjük az észrevételt, a javaslat elfogadható a szaktárca részéről.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy bármilyen más 

javaslat, észrevétel van-e. (Nincs jelentkező.) Nincs.  
Az előterjesztő által előzetesen megküldött és bemutatott módosító 

indítványban két helyen módosítanánk a „kormányhivatalokat” „környezet- és 
természetvédelmi hatóságokra”. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a módosító 
indítványt így javasolják-e benyújtani. Aki támogatja a javaslat benyújtását, kérem, 
hogy kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Nyolc. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő. 
Megállapítom, hogy a módosító indítványt elfogadta a bizottság.  

Kérdezem a bizottságot, felhatalmazza-e az elnököt arra, hogy gondoskodjon a 
bizottság részletes vita során meghozott döntéseinek megfelelően a részletes vitát 
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lezáró bizottsági módosító javaslat aláírásáról és benyújtásáról. Aki egyetért az elnök 
meghatalmazásával, kézfeltartással szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
egyhangú.  

A részletes vita utolsó szakaszában elsőként a részletes vita lezárásáról 
döntünk. Aki támogatja a vita lezárását, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a vita lezárását.  

Másrészt kérdezem a bizottságot, elfogadja-e és benyújtja-e a részletes vitát 
lezáró jelentést. Aki elfogadja a jelentés benyújtását, az kérem, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Nyolc. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő. Megállapítom, hogy a 
bizottság 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta.  

Kisebbségi vélemény nem hangzott el, ezért kisebbségi előadót nem állítunk, 
viszont a bizottság a házszabály 117. § (1) bekezdése értelmében a parlament előtt 
képviselheti a többségi véleményt. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e erre 
jelentkező. (Manninger Jenő jelentkezik.) Kérdezem a bizottság tagjait, 
felhatalmazzák-e Manninger Jenő képviselőtársunkat a bizottsági vélemény 
képviseletére. Aki felhatalmazza, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy egyhangú.  

Nagy tisztelettel megköszönöm a Földművelésügyi Minisztérium 
munkatársainak a türelmét és az aktív részvételét, valamint sok sikert, eredményt és 
még több forrást kívánok a stratégiai tervek megvalósításához, sok-sok kormányzati 
szándékkal együtt.  

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló T/4730. 
számú törvényjavaslat   
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről 
a HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján)   
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

Utolsó előtti napirendi pontunk a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslat, amely az Országgyűlés informatikai 
hálózatában T/4730. szám alatt szerepel. Döntenünk kell a részletes vitában 
megtárgyalandó szerkezeti egységekről a házszabály 92. § (4) bekezdése alapján.  

Az ügy gyorsítása és egyszerűsítése érdekében javaslatot tettünk gyakorlatilag a 
költségvetési törvény egészére csakúgy, mint a múlt évi költségvetési törvény során. 
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatos vélemény, észrevétel van-e. (Nincs jelentkező.)  

Mivel se javaslat, se észrevétel nincs, lezárom a vita e szakaszát és a 
kapcsolódásról szavazunk. Aki a kapcsolódást támogatja, kérem, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú.  

Egyebek 

Utolsó napirendi pontunk az egyebek. Ha a tegnapi, illetve a mai napon 
benyújtott előterjesztésekhez kapcsolódni kíván a bizottság, akkor 2015. május 25-én 
hétfőre ülést kell összehívnunk. Ezzel kapcsolatban keresni fogjuk a kapcsolatot a 
kormánypárt munkatársaival, illetve az ellenzéki politikusokkal, hogy a kapcsolódást 
tegyük-e meg. (Heringes Anita: Május 25-én pünkösdhétfő van!) Már ez is akadály? 
Ha a bizottság tagjai nem akarnak pünkösdkor ülésezni, akkor keddre módosítom a 
javaslatot. Tehát nem 25-én hétfőn, hanem 26-án kedden kell a kapcsolódást 
megtennünk. Ez ügyben várom az észrevételeket.  

Ezúton tájékoztatom a bizottság tagjait és minden tisztelt jelenlévőt, hogy 
2015. május 21-én 10 órától „A transzatlanti szabadkereskedelmi egyezmények 
lehetséges gazdasági és jogi hatásai” címmel a jövő nemzedékek szószólójával és a 
Magyar Természetvédők Szövetségével a bizottság közös konferenciát szervez a 
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Vadász teremben a házelnök úr szakmai és elvi támogatásával. Valamennyiüket nagy 
szeretettel várjuk, amennyiben ezen részt tudnak venni. Az ezzel kapcsolatos 
meghívót e-mailen mindenkinek elküldtük.  

Megkérdezem, hogy az egyebekben bárkiben bármilyen észrevétel merül-e fel. 
(Nincs jelentkező.) Nem.  

Az ülés berekesztése 

Mindenkinek nagy tisztelettel megköszönöm a részvételt, vendégeinknek a 
türelmet. A bizottsági ülést bezárom. Köszönöm szépen a részvételt.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 17 perc) 

 
 
 
 

Bencsik János 
a bizottság alelnöke 

 

Sallai R. Benedek 
a bizottság elnöke 
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