
 
 

Ikt. sz.: FFB-40/31-2/2015. 

FFB-14/2015. sz. ülés 
(FFB-27/2014-2018. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 
2015. június 2-án, kedden, 14 óra 1 perckor  

az Országház Irodaháza V. emelet 532. számú tanácstermében 
megtartott üléséről 



 2

Tartalomjegyzék  

 

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 5 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló T/4730. 
számú törvényjavaslat (Részletes vita) (Vitához kapcsolódó 
bizottság) 5 

Nyilas Ilona Hajnalka (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
állásfoglalása 6 

A bizottsági többségi és kisebbségi vélemények 
megfogalmazása 6 

Bencsik János (Fidesz) ügyrendi indítványa 15 
Hozzászólások az ügyrendi indítványhoz 15 
Szavazás az ügyrendi javaslatról 16 

A bizottsághoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása 17 

A víziközmű-szolgáltatással összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló T/4821. számú törvényjavaslat (Döntés 
részletes vita lefolytatásáról) 28 

Egyes törvények vízgazdálkodási és tűzvédelmi tárgyú, illetve 
közszolgáltatás ellátásával összefüggő módosításáról szóló 
T/4822. számú törvényjavaslat 28 

Egyebek 28 

Az ülés berekesztése 29 

 

 



 3

Napirendi javaslat  

 

1. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/4730. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság)  
 

2. A víziközmű-szolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/4821. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján)  
 

3. Egyes törvények vízgazdálkodási és tűzvédelmi tárgyú, illetve 
közszolgáltatás ellátásával összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4822. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján)  
 

4. Egyebek  
 

 



 4 

Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Sallai R. Benedek (LMP), a bizottság elnöke és  
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 
 

Dankó Béla (Fidesz) Bencsik Jánosnak (Fidesz)   
Simonka György (Fidesz) Varga Gábornak (Fidesz)   
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Hatvani Szabolcs munkatárs  
 

Meghívottak részéről  
 

Hozzászólók 
   

Klenczner Gergely főosztályvezető (Földművelésügyi 
Minisztérium)  
Nyilas Ilona Hajnalka osztályvezető (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)  
 
 

Megjelentek   
 
Szalai Gergely szakreferens (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Aratóné Drotár Zsuzsanna költségvetési referens 
(Földművelésügyi Minisztérium)  
Rudolf Jenő költségvetési referens (Földművelésügyi 
Minisztérium)  
 

 



 5

(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 1 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 

ELNÖK: Szép jó napot kívánok mindenkinek! Szeretettel köszöntöm a 
bizottság tagjait, meghívott vendégeinket és minden érdeklődőt, aki 
figyelemmel kíséri a bizottság munkáját. Az Országgyűlés Fenntartható 
fejlődés bizottságának 2015. június 2-ai ülését ezzel megnyitom. Azért 
szeretem a kora délutáni üléseket, mert ilyenkor mindenki beebédelt, és 
nyugodt és békés hangulatban telhet el a bizottsági vita; bízom benne, hogy 
ennek megfelelően hatékonyan és gördülékenyen fogunk haladni. (Derültség.) 
Megállapítom, hogy az ülés szavazatképes. Dankó Béla képviselő urat Bencsik 
János alelnök úr fogja helyettesíteni, Simonka György képviselő urat pedig 
Varga Gábor képviselő úr helyettesíti, erről a két helyettesítésről tudunk.  

A napirendi javaslat. A szétküldötteknek megfelelően első napirendi 
pontként a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslatot tárgyalnánk meg, amely a parlament informatikai hálózatán 
a T/4730. szám alatt érhető el, a vitához kapcsolódó anyagokat mindenki 
számára hozzáférhetővé tettük. A második napirendi pontban a víziközmű-
szolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat kerülne nem megvitatásra, hanem a T/4821. szám alatt a 
parlament előtt lévő törvényjavaslat kapcsán a részletes vita lefolytatásához 
szükséges csatlakozás történne meg a Házszabály 32. §-ának megfelelően. 
Szintén a részletes vitához való csatlakozás történne meg ugyanezen szakasz 
alapján az egyes törvények vízgazdálkodási és tűzvédelmi tárgyú, illetve 
közszolgáltatás ellátásával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 
kapcsán, ez alkotná a harmadik napirendi pontunkat. A negyedik napirendi 
pontban pedig az egyebek kerülne megtárgyalásra.  

Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatban van-
e bármilyen kérdés vagy vélemény. (Senki nem jelentkezik.) Megállapítom, 
hogy nincs ilyen. Kérem, hogy aki a napirendet támogatja, az kézfeltartással 
jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen.  

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 
T/4730. számú törvényjavaslat (Részletes vita) (Vitához 
kapcsolódó bizottság) 

Így soron következik Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 
szóló T/4730. számú törvényjavaslat részletes vitájának a vitához kapcsolódó 
bizottságként történő lefolytatása a korábbi ülésünkön hozott döntésünk 
alapján a törvényjavaslat egészére. Ezennel megnyitom a részletes vita első 
szakaszát a Házszabály vonatkozó rendelkezésének megfelelően, ebben 
megvizsgáljuk azt, hogy az Alaptörvényből eredő követelményeknek, a 
jogalkotás szakmai követelményeinek, valamint a nemzetközi és európai uniós 
jogból eredő kötelezettségeknek megfelel-e, illetve illeszkedik-e a jogegységbe. 
Elsőként is köszöntöm az előterjesztő nevében, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium képviseletében Nyilas Ilona Hajnalka osztályvezető asszonyt, 
Szalai Gergely szakreferens urat, illetve köszöntöm a Földművelésügyi 
Minisztérium képviselőit is: Klenczner Gergely főosztályvezető úr, Aratóné 
Drotár Zsuzsanna költségvetési referens úrhölgy és Rudolf Jenő költségvetési 
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referens úr van még jelen. Valamennyiüket köszöntjük, és köszönjük, hogy 
segítik munkánkat.  

Kérem az osztályvezető asszonyt, hogy a Házszabály 44. § (1) 
bekezdésében foglalt követelmények vizsgálatát segítendően pár szóban 
foglalja össze az előterjesztés benyújtásának indokait és szabályozási 
megoldásait.  

Nyilas Ilona Hajnalka (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
állásfoglalása 

NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 
Minisztérium): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Ezúton szeretném önöket 
tájékoztatni arról, hogy a Házszabály 44. § (1) bekezdésében szereplő 
kritériumoknak a törvényjavaslat megfelel, ez azt jelenti, hogy a kormány az 
Alaptörvény 36. cikkének megfelelően készítette és nyújtotta be a 2016. évi 
költségvetési törvényjavaslatot, az ebből eredő tartalmi és formai 
követelményeket betartotta. Ez illeszkedik a jogrendszer egységébe, 
ugyancsak az Alaptörvény 36. cikkében meghatározottaknak megfelelően 
törvényi szinten kerül benyújtásra a törvényjavaslat. A nemzetközi jogból és 
az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek is megfelel a törvényjavaslat, 
azokból eredő kötelezettségeket nem sért. Ezen kívül meg megállapítható az 
is, hogy a 2016. évi költségvetési törvényjavaslat a jogszabályszerkesztésből 
adódó 61/2009. IRM rendelet előírásainak betartásával készült, az 
igazságügyi tárca is ellenőrizte a javaslatot, és a közigazgatási egyeztetések 
során is megtörtént ez.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, osztályvezető asszony. Megkérdezem a 

Földművelésügyi Minisztérium részéről a főosztályvezető urat, hogy ki 
kívánja-e egészíteni az elhangzottakat.  

 
KLENCZNER GERGELY főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem kívánom kiegészíteni, köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Ebben az esetben kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki kíván 

hozzászólni a részletes vita e szakaszában a költségvetés tárgyalásához. (Senki 
nem jelentkezik.) Egyáltalán nincs érdeklődő a vitában való részvételre? 
(Jelzésre:) Igen, Heringes Anita képviselő asszony! 

A bizottsági többségi és kisebbségi vélemények 
megfogalmazása 

HERINGES ANITA (MSZP): A Házszabályból fakadó érdekessége 
ennek a vitának is, hogy mielőtt a módosítókat megtárgyalnánk, előtte 
lefolytatjuk a vitát, és így akkor a kisebbségi véleményt is el lehet mondani, és 
annak szó szerint kell elhangoznia ahhoz, hogy utána megjelenhessen majd a 
parlament előtt is.  

Ha az ember abban reménykedhetne egy pillanatig is, hogy bármely 
módosító átmegy, amelyet ellenzéki képviselő nyújtott be, akkor kisebbségi 
véleményt már nem is kellene alkotnia, mert mindenki boldogan 
hátradőlhetne, és azt mondhatná, hogy konszenzussal elfogadtunk egy 
módosító indítványt. De akkor én elmondanám az MSZP 
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képviselőcsoportjának a véleményét a költségvetéssel kapcsolatban, és ezt 
majd kisebbségi véleményként is szeretném megjeleníteni.  

Azt mindenki jól látja, hogy a jövő évi költségvetési törvénytervezet 
egyik legnagyobb vesztese a környezetvédelmi és természetvédelmi ágazat 
lehet. Az elmúlt években már jelentősen lecsökkent, az idei 630 milliárd forint 
után a zöldbüdzsé 2016-ban mindössze 321 milliárd forint lenne a 
kormányjavaslat alapján, ami véleményünk szerint elfogadhatatlan. A 
környezeti kármentesítési programra például a kormányzat egy fillért sem 
javasol, miközben szemben találjuk magunkat olyan problémákkal, mint a 
Cséry-telep ügye és az Illatos út ügye; igaz, hogy az Illatos útról most sok 
mindent elszállítottak, de sok minden ott maradt még, mint ahogy tudjuk.  

A nemzeti park igazgatóságoknak a kormány látszólag 700 millió 
forinttal többet adna az idei évhez képest, de valójában több milliárd forint 
hiányzik a költségvetésükből a saját kezelésű területek területalapú 
támogatásának elvonása, az elvont területek utáni elveszített területalapú 
támogatások, valamint az elvonásokkal elveszített bérleti díjak miatt. Ennek 
költségvetési hatása jövőre jelentkezik elsőként, így például az idei évhez 
képest 50 százalékkal, mintegy 250 millió forinttal kevesebbet költhetnek a 
nemzeti parkok beruházásokra és fejlesztésekre.  

Az alapvetően katasztrofális helyzetben lévő hulladékgazdálkodási 
feladatok támogatására továbbra is elégtelen a tervezett összeg. Egyrészt 
érthetetlen módon a hulladéklerakási járulékból származó bevétel 
8 milliárddal csökken, amit persze, ha jól belegondolunk, akkor értünk, hiszen 
nem tudták beszedni ezekben az években sem, így muszáj volt csökkenteni, 
miközben a hulladék nem lett kevesebb, és amiről szól ez a lerakási járulék, az 
az lenne, hogy minél kevesebb hulladék termelődjön, és a járulék mértéke sem 
változik. Mindamellett a felére, 2 milliárdra csökken a katasztrófavédelem 
támogatása is az átmeneti hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások 
során. Végül a kormány 2016-ban összesen 71,3 milliárd forint bevétellel 
számol a termékdíjból és a lerakási járulékból, ennek ellenére 12,75 milliárdot 
költ a hulladékgazdálkodási rendszer fenntartására, ami, bárhogy nézzük, a 
bevétel 17 százaléka. Ez számunkra elfogadhatatlan, és azt gondolom, hogy a 
hulladékgazdálkodó cégek és lassan már a lakosság számára is elfogadhatatlan 
lesz, hogyha a hulladékgazdálkodó cégek a továbbiakban nem tudják 
fenntartani magukat, és nem fogják tudni elvinni majd a hulladékgazdálkodó 
cégek a szemetet a lakosság házai elől. És persze majd akkor jön a 
katasztrófavédelem, amely nem kapott sokkal több pénzt erre a munkára sem, 
ő majd kijelöli ugyanazt a céget, amely addig csinálta, de attól még nem lesz 
fenntarthatóbb, ha nem lesz benne több pénz, vagy ha nem vonnak vissza 
olyan, a szolgáltatást terhelő járulékokat, díjakat és adókat, amelyeket most 
tömegével vetettek ki erre a régen jól működő szolgáltatásra.  

Közel 20 százalékkal tovább csökken a természetvédelmi pályázatok 
támogatása, és 350 millió forinttal kevesebb jut majd a természetvédelmi 
kártalanításra is.  

Eltűnik az épületenergetikai és épülethatékonysági célelőirányzat, és 
önök több útdíjbevétellel számolnak, még akkor is, amikor tudjuk, hogy a 
fizetős útszakaszokra létrehozott törvényük tele van hibákkal, és ezt az 
emberek szenvedik el az elmúlt időszakban.  

2016-ban csak 0,9 milliárd forinttal több pénzt ad a kormány a 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, ez például azért is kevés, mert a 
kormány szándéka szerint 2016-ban a katasztrófavédelem látná el a 
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kéményseprő-ipari tevékenységet is, mint már oly sok mindent lassan. Ennek 
költsége a Kéményseprőmesterek Szövetségének elnöke szerint 6,5-7 milliárd 
forintba kerül évente, bárhogy nézzük is – és amit a kormány mindig elmond, 
hogy csak számokat nézzük –, ha ez 6,5 milliárdba kerül évente, akkor a 
0,9 milliárdos emelkedés semmi, abból ezt a rendszert nem lehet fenntartani. 
Vagy a számok nem azt tükrözik, ami le van írva a papíron, vagy egy újabb 
fenntarthatatlan rendszert látunk kibontakozni.  

Ez az MSZP kisebbségi véleménye. Módosító indítványokat minden 
egyes felsorolt ponthoz benyújtottunk. Természetesen ha elfogadják ezeket a 
módosítókat a számok szerint, és csak a számokat nézzük, akkor a kisebbségi 
vélemény persze már nem áll, de sajnos nem sok esélyt látunk rá. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bocsánatot kérek, képviselő asszony, 

hogyha teljesen evidencia az, amit elmondok, csak tájékoztatni szeretném, 
hogy a részletes vita szabályait a Házszabály tartalmazza, tehát én kénytelen 
vagyok így lefolytatni azt. Illetve azt szeretném elmondani, hogy a módosító 
javaslatok tárgyalása során elhangzott vélemény is képviselhető a kisebbségi 
véleményben, tehát ami indokolásként ott el fog hangozni, az ugyanúgy 
elmondható a parlament előtt. Csak a biztonság kedvéért mondtam ezt el. 

(Jelzésre:) Manninger Jenő képviselő úr! 
 
MANNINGER JENŐ (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnézést, én is a 

módosítókkal voltam elfoglalva, de még idejében, az elnök úr felszólítására 
engedjék meg, hogy akkor javaslatot tegyek a többségi véleményre. 
Felszólaltam a plenáris vitában is, az akkor elmondottakat nem ismételném 
meg, igyekszem röviden, általános értelemben összefoglalni a költségvetésről 
a javasolt véleményt. 

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslatról elmondhatjuk, hogy egy új korszak költségvetése: lezárult a 
válságkezelés, megvalósult a stabilizáció, elindult egy növekedési fordulat. A 
2016-os költségvetés illeszkedik abba a koncepcióba, hogy a foglalkoztatás 
bővülésére és a magyar családok jövedelmének növelésére koncentrálás 
mellett a többletforrásokra hazánk jövőjébe tett befektetésként tekintsünk, az 
elért többletbevételek és kamatmegtakarítások a gazdasági felzárkózásunk 
forrását képezzék, és mindez hozzájárul ahhoz, hogy hazánkat fenntartható 
pályán tartsuk. A felzárkózáshoz persze szükség van – és ezt szolgálja a 
költségvetés – az uniós átlagot meghaladó növekedésre. Méltán nevezhetjük 
ugyanakkor az adócsökkentés költségvetésének, hiszen a személyi 
jövedelemadó csökkentésével, a családi adókedvezmények növelésével, az 
élelmiszerek közül első lépésként a sertéshús áfájának csökkentésével, illetve 
az állami közszolgáltatások díjának és illetékeinek csökkentésével mintegy 
200 milliárd forintot hagy a kormány a magyar családoknál.  

A 2016. évi költségvetés emellett figyelmet fordít természeti értékeink 
védelmére, a természetvédelmi kártalanítási, kármegelőzési és tájrendezési 
intézkedések finanszírozására, a védett és védelemre tervezett természeti 
területek állapotfelmérésre, a természetvédelmi kezeléssel kapcsolatos 
intézkedések megalapozására és végrehajtására, a hulladékgazdálkodási 
feladatok ellátására is a 2015. évinél több forrást biztosít; megfelelő forrást 
állít rendelkezésre a KEHOP természetvédelmi projektjeinek sikeres 
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költségvetési társfinanszírozására, és a kisméretű szálló por csökkentését 
szolgáló ágazatközi intézkedési program végrehajtására is. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. (Jelzésre:) Kepli Lajos 

képviselő úr! 
 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Nem tudjuk támogatni a 

költségvetési tervezetet, továbbra sem tudjuk, és a kisebbségi 
véleményünkben azt szeretném kiemelni, hogy alapvetően olyan 
koncepcionális problémákat látunk a környezetvédelem szempontjából, 
amelyek költségvetési módosító indítványokkal nem is nagyon orvosolhatók, 
hiszen a teljes költségvetés szemléletének átalakítására volna szükség.  

Az mindenképpen áll, amit már Heringes Anita képviselőtársam is 
elmondott, hogy az, hogy kármentesítésre nem fordít a kormány összeget, az 
egészen elképesztő és felháborító annak tudatában, hogy hétről hétre vagy 
hónapról hónapra jönnek elő az újabb környezetszennyezési esetek felhagyott 
és elhagyott veszélyeshulladék-lerakók, hulladéktárolók, szennyezések, és ez 
valószínűleg a jövőben is így marad, hiszen ez az örökség továbbra is 
elszámolatlan vagy felszámolatlan, inkább úgy mondanám, és egyre nagyobb 
összeget igényel, ahogy telnek az évek, hiszen ez a szennyezés nem marad egy 
helyben, az terjed tovább. Ennek a teljes kártalanítása, kármentesítése már 
most is súlyos milliárdokra rúg, de hogyha nem teszünk semmit, attól nem 
csökken a probléma, hanem tovább fog nőni, és egy idő után természetesen, 
ha vízbázist vagy termőföldet szennyez, akkor akár visszafordíthatatlanná is 
válhat. Ezért is tartjuk elfogadhatatlannak ezt a költségvetést.  

Illetve én jeleztem az általános vitában, hogy a környezetvédelmi 
hatóságok átszervezése nyomán a másodfokú hatóság az Országos 
Környezetvédelmi Felügyelőség maradt a Földművelésügyi Minisztérium 
hatáskörében vagy szervezeti struktúrájában, viszont a területi zöldhatóságok 
átkerültek a Miniszterelnökséghez. Ezt a költségvetés személyi kiadás oldala 
sem a Földművelésügyi Minisztériumnál, sem a Miniszterelnökségnél nem 
követi. Akkor az államtitkár úr – Nagy István államtitkár úr volt ott a vitán a 
minisztérium részéről – azt mondta nekem utána, a vita után négyszemközt, 
hogy ezt majd egy módosítóval korrigálni fogják, hiszen így jelen pillanatban a 
környezetvédelmi hatóságoknak nincs meg a személyibér-fedezete a 
Miniszterelnökség fejezet alatt. Kíváncsian várom, hogy ez a módosító mikor 
fog bekerülni, mikor fog a Földművelésügyi Minisztériumtól vagy akár 
máshonnan átcsoportosításra kerülni.  

További problémáink is vannak természetesen, de nem szeretném 
hosszasan húzni az időt, talán ez a két legfontosabb, de azért önmagában az is, 
hogy nincs önálló fejezete ennek a területnek, magyarul hogy nincs önálló 
környezetvédelmi tárca. Tudjuk, hogy ez 2010 óta így van, de akkor sem 
tudjuk elfogadni, hiszen itt a többségi vélemény ismertetése során Manninger 
képviselő úr azt mondta, hogy a jövőbe történő befektetésként tekintenek erre 
a 2016. évi költségvetésre, és hogyha ez így volna, akkor ennek igencsak külön, 
kiemelt fejezetben kellene szerepelnie, külön tárcát kellene kapnia, a 
fenntartható fejlődés és a jövő nemzedékek védelmének, illetve természetesen 
ezen belül a környezetvédelemnek kiemelten, hiszen – még egyszer, ahogy 
kezdtem, azzal is fejezem be – ivóvízbázisaink és termőföldjeink mint az 
utolsó nagy nemzeti tulajdonban lévő természeti kincseink, természeti 
erőforrásaink vannak nap mint nap veszélyben, és szennyeződnek is el nap 
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mint nap, vagy inkább azt mondom, hogy derülnek ki és kerülnek napvilágra 
súlyos szennyezések. Ezzel kapcsolatban bizony hogyha nem történik 
módosítás a költségvetést illetően, akkor továbbra is homokba dugja a fejét a 
kormány, továbbra sem akar leszámolni ezzel a problémával, és ezzel az utána 
következő generációkra, utána következő kormányokra hagyja ennek az óriási 
feladatnak az elhárítását. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem 

képviselőtársaimat, hogy más vélemény megfogalmazódik-e. (Senki nem 
jelentkezik.) Amennyiben nem, akkor megkérem Bencsik János alelnök urat, 
hogy vegye át az elnöklést, hogy szót tudjak kérni.  

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

 
ELNÖK: Sallai képviselő úré a szó. 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen a szót. Nagyon-

nagyon nehéz erről szűkszavúan és keveset beszélni, annál is inkább, hogy az 
időkeretes költségvetési vitában egyszerűen nem lehetett mindenre 
kiterjedően választ adni, tehát jó néhány szakmai dologra még most kellene 
reagálni.  

Egyetértek Kepli Lajos képviselőtársammal abban, hogy 
koncepcionálisan van gond a költségvetéssel, és alapvetően a szemléletét 
tekintve kellene újragondolni. Kérem, engedjék meg, hogy felidézzem Fekete 
István írót, akinek – szoktam emlegetni – volt egy Görbicz Pista bácsi 
nevezetű atyai jó barátja, akivel egyszer, amikor ment át a Kács alján, 
belevágott a villám; mondták, hogy utána többet beszélni nem bírt, meg a 
farát félrehordta, de amúgy semmi baja nem volt. Na, ez a költségvetés is 
ilyen, hogy amúgy semmi baja nincsen, azt leszámítva, hogy azokat az 
alkotmányos kötelezettségeket, amelyeket felvállalt az ország, ezzel a 
költségvetéssel sajnos nem tudja teljesíteni.  

Nagyon-nagyon felemelő volt a tegnapi nap folyamán az 
Alkotmánybíróságon azt hallgatni, hogy Juhász és Stumpf alkotmánybírák 
arról beszéltek, hogy az érintett salátatörvénynek nemcsak a megsemmisített 
szakaszai alkotmánysértőek, hanem bizony felül kellene vizsgálni azt is, hogy 
Magyarország 25 éves környezet- és természetvédelmi jogi háttere elegendő-e 
ahhoz, hogy az Alaptörvényből származó kötelezettségeket a fenntartható 
fejlődés megvalósítására, illetve a környezetbiztonság megteremtésére meg 
tudja teremteni. És úgy, mint ahogy ennek a két alkotmánybírának a 
különvéleményében megfogalmazásra kerül az, hogy bizony koncepcionálisan 
át kellene gondolni az ország stratégiai jövőképét és jogszabályi hátterét, 
ugyanígy ez a költségvetés már lehetne egy első lépés arra, hogy ez irányba 
elmenjen.  

Alapvetően a bizottságunk, annak ellenére, hogy viszi tovább a 
környezetvédelmi bizottságok múltját, minden bizonnyal nem véletlen kapta a 
Fenntartható fejlődés bizottsága nevet, és szerencsésebb, ha szélesebb, 
lényegesen szélesebb látókörrel közelítjük meg ezt a területet, hiszen a 
költségvetés továbbra is fenntartja azokat a folyamatokat, amelyekben az 
országban zajló, a társadalmi igazságosságot sértő rendszereket erősítik. Itt 
nyilvánvalóan meg kell említenem azt, hogy a vidéki Magyarországnak, ezen 
belül is elsősorban a legkisebb településeknek szánt költségvetési források 
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elégtelensége, az önkormányzatok finanszírozására szánt költségek 
elégtelensége alapvetően veszélyeztetik azt, hogy az a fajta fejlődés, amit az 
Alkotmány, illetve az Alaptörvény ígér a magyar társadalomnak, 
megvalósulhasson. És hogyha mindezt áttekintjük, akkor innentől kezdve már 
csak kiegészíteni tudom a két ellenzéki képviselőtársam által elmondottakat, 
akik véleményével egyetértve nyilvánvalóan a bizottság profiljához leginkább 
illeszkedően a környezet- és természetvédelmi feladatok finanszírozásában 
látom a legnagyobb hiányosságokat.  

Kérem a kormány képviselőit, illetve a szaktárcák képviselőit, hogy 
véleményemet ne kritikaként vegyék, mert nyilvánvalóan nem tudom, milyen 
egyeztetések kapcsán és milyen politikai utasításokra zajlanak ezek a 
megoldások, de én a magam részéről az FM-től nyilvánvalóan elvárnám azt, 
hogy anyatigrisként küzdjön a környezet- és természetvédelmi források minél 
magasabb beépítéséért a költségvetésbe.  

A Fidesznek két fontos ígérete volt 2010-ben. Az egyik az volt, hogy 
habár 2010-ben történt meg először a rendszerváltás óta, hogy nem volt 
önálló környezet- és természetvédelmi minisztérium, illetve bármilyen 
társított rendszerben nem volt, ennek ellenére nem fog csökkenni a zöldágazat 
súlya – sajnos nyilvánvalóan sem a költségvetés, sem a történtek nem ezt 
bizonyítják. A másik fő ígéret az volt, hogy éves szinten a lakásállomány 
10 százalékát korszerűsíteni fogja a kormányzati költségvetés – sajnos ennek 
sem láthatóak a nyomai. És ha ehhez hozzáteszem a különböző hatósági 
szinten történt visszalépéseket, akkor nyilvánvalóan azt kell látni, hogy ezek 
nem tudtak megvalósulni.  

Azért fontos, hogy erről a bizottság keretein belül beszéljünk, mert 
nemrégen volt a bizottságunk előtt, és a parlament plenáris vitáján is 
viszonylag széles körű, érdekes szakmai párbeszéd zajlott a IV. Nemzeti 
Környezetvédelmi Programnak a megvalósításáról, abban a programban a 
parlamentben nemcsak kormánypárti képviselők, hanem többen az ellenzéki 
képviselők közül is azt szavaztuk meg, hogy a program végrehajtására érdemi 
forrásokat kell biztosítani, ütemezett forrásokat. Ehhez képest most előttünk 
van, illetve a Ház előtt van a III. Nemzeti Környezetvédelmi Programnak a 
végrehajtásáról szóló beszámoló, és az látható, hogy alig-alig tudunk 
eredményeket felmutatni.  

Ambiciózus terveket írunk különböző stratégiai tervekbe és 
dokumentumokba, amelyekhez utána nem biztosítunk szakmai forrásokat. 
Nem tudunk fellépni a veszélyeztetett fajok kereskedelme ellen, nem tudunk 
fellépni a legtöbb olyan alapvető környezet- és természetvédelmi feladat 
mellett, amelyek kapcsán mindezek a stratégiai tervek kormányzati szinten, 
országgyűlési határozatként kötelezővé tennék, hogy a költségvetésben 
megjelenjenek. Ez az egyik legfontosabb kritikám, mert akár a Nemzeti 
Környezetvédelmi Program megvalósítására, akár a biológiai sokféleség 
védelméről szóló egyezmény, illetve stratégiai tervezés megvalósítására nem 
láthatóak a források ebben a költségvetésben. Az látható, hogy 
minimálműködéssel a természetvédelmi intézményrendszer megpróbálódik 
fenntartani, az, hogy azokat megpróbálják minél inkább bevételorientáltan 
működtetni, de hogy a nonprofit jellegű, közcélú természetvédelmi 
feladatokra honnan lesz forrás, az a költségvetésből sajnos nem derül ki.  

Az egyik fő vesztes mindezen belül is a környezeti nevelés, a környezet- 
és természetvédelmi ismeretterjesztés és szemléletformálás. Ez a korábbi 
kormányok idején, kormánypártoktól függetlenül, és mindig büszkén 
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mondom, hogy a legjobb, legmagasabb finanszírozással dr. Turi-Kovács Béla 
miniszterségének évében bírt, nagyon-nagyon sok olyan közcélú kerettel 
rendelkeztek, amelyek mind az iskolák számára, mind a civil szervezetek 
számára lehetővé tették azt, hogy széles körű ismeretterjesztés valósuljon 
meg, hogy erdei iskolákat szervezzenek, hogy jeles zöldnapokról emlékezzenek 
meg. Ennek az intézményesített költségvetési háttere teljesen kigyomlálásra 
került. A Zöld Forrás néven benne lévő minimális keret egy jelképes, 
nevetséges kis összeg ahhoz képest, amit mondjuk 2002-ben a civil 
szervezetek ilyen feladatokra megkaptak. Teljesen mindegy, hogy a környezeti 
nevelési feladatokat hogy adnánk, hogy biztosítanánk, lehetne ezt közvetlenül 
az iskoláknak adni, hogy vegyenek igénybe szolgáltatásokat, lehetne adni 
zöldszervezeteknek, hogy hívjanak, de sehogy nincs benne.  

Az energiahatékonysági programok is messzemenőkig elégtelenek a 
költségvetésben. Most, nemrégen fogadtuk el az európai uniós irányelv 
átültetésével Magyarország…, illetve nem fogadtuk el, mert az ellenzéki 
pártokból többen nem szavaztuk meg az energiahatékonysági stratégiát, nem 
tartottuk mi elégségesnek szakmailag, hogy ezt tervezzük, de annak az 
elégtelennek, ami benne van, annak sincs benne a forrása a költségvetésben, 
tehát azt a picit, amit vállalt a kormányzat e téren, annak sincs meg a 
financiális háttere.  

A hulladékgazdálkodásnak nagyon-nagyon komoly költségvonzata van, 
és ma, már aki nem a Marson vagy a XII. kerületben él, az nagyjából tudja azt, 
hogy összeomlott az ország hulladékgazdálkodása, és a legtöbb helyen 
alapvetően financiális problémákkal küszködik a legtöbb település, hogy ezt a 
problémát megoldja. Ha ennek a financiális hátterét nem biztosítja a 
kormányzat, és nem nyúl valahová, ahol van forrás ezeknek a feladatoknak az 
ellátására, bizony a katasztrófavédelem költségvetését kell majd rövidesen 
jelentősen kiegészíteni, hogy el tudjuk látni ezt a feladatot.  

Nyilvánvalóan az Illatos úti, a fővárosi vagy Budapesti Vegyiművekkel 
kapcsolatos környezetvédelmi feladatok a kármentesítéssel szintén lényegesen 
több forrást igényelnének, és még nem beszéltünk arról, hogy az Illatos útról 
rendszeresen beszélünk, hiszen a sajtófigyelem erre összpontosít, ugyanakkor 
szerte az országban hét-nyolc ehhez hasonló lerakat van, amelyek állapotáról 
alig-alig tudunk. Ezeknek a monitorozására, ezeknek az ártalmatlanítására 
szintén nincs forrás, és mindez úgy, hogy csak az elmúlt hónapokban is több 
kormányzati ígéret volt arra, hogy a kármentesítési alapba több milliárdos 
összeggel kerülnek források, az Illatos út esetében pont V. Németh Zsolt 
államtitkárúr említett egy 5 milliárdos forrásigényt.  

A PM10-koncentráció elérésével kapcsolatban kötelezettségszegési 
eljárás is zajlik Magyarországgal szemben, hiszen nem tudjuk tartani azokat a 
PM10-szennyezettségi mértékeket, amelyeket tartanunk kellene, 54 millió 
forintból ezt lehetetlen megvalósítani. Márpedig biztosíthatom a 
Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőit, hogy mindezeknek a 
társadalombiztosítási költsége, ezeknek a betegségeknek a kezelése a 
sokszorosa annak, mint amit megelőzésre lehetne fordítani. Most kellene 
egyszerre egy néhány százmilliós forrással kiegészíteni ezt, nem pedig majd 
társadalombiztosításból több milliárdból kezelni ezeket a betegségeket, 
amelyek ezzel kapcsolatban felmerülnek. És hogyha már itt vagyunk, a Lehet 
Más a Politika nyilvánvalóan alapvetően fenntartással és nagyon komoly 
kritikával illeti azt, hogy bezzeg az Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelésére 
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113 milliárd forint áll rendelkezésre, miközben alapvető feladatokat nem 
tudunk ellátni.  

Végül, de nem utolsósorban, viszont jó sok mindent kihagyva 
egyetlenegy dolgot hadd említsek meg, szintén a stratégiák kapcsán! Többször 
volt szó arról, Manninger képviselőtársam is említette azt, hogy a kormányzat 
mindent megtesz annak érdekében, hogy az európai uniós forrásokat 
hatékonyan tudja felhasználni és le tudja hívni. A természetvédelmi feladatok 
finanszírozásában az elmúlt évtizedben már meghatározó volt a LIFE-források 
igénybevétele, viszont a mai napig nincs arra biztosított költségvetési forrás, 
hogy a kormányzati szervezeteken kívüli pályázók esetében az önerő 
biztosítására legyen forrás, márpedig 50 százalékos és 75 százalékos 
finanszírozással 100 milliós programok lebonyolítására nem képes a magyar 
környezet- és természetvédelmi intézményi háttér, beleértve a civil 
szervezeteket is. Erre külön forrásra lenne szükség ahhoz, hogy EU-s 
forrásokból többet hozzunk be az országba, és hogy azok is hozzájáruljanak 
Magyarország munkahelyeihez és környezet- és természetvédelmi 
feladataihoz.  

Mindezen okok miatt, mind a vidékfejlesztési hiányforrások miatt, 
mind a környezetvédelmi elégtelenség miatt mi nem tekintjük úgy, hogy ez a 
költségvetési törvény megfelel az Alaptörvényből adódó követelményeknek. 
Véleményünk szerint az Alaptörvényből sem az állampolgárok alapjogát az 
egészséges környezethez, sem pedig a fenntartható fejlődés megvalósítására 
irányuló kötelezettségeket ez a költségvetés nem tudja teljesíteni. Ezért a mi 
frakciónk, hogyha nem változik érdemben a költségvetés koncepciója, nem 
tudja majd ezt támogatni. Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Az elnökléssel járó feladatokat visszaadom Sallai úrnak.  
 
(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Manninger Jenő képviselő úr! 
 
MANNINGER JENŐ (Fidesz): Csak nagyon röviden szeretnék még 

hozzászólni. Azért azt mindenképpen szeretném megjegyezni, hogy egy ilyen 
apokaliptikus kép tárult itt a szemünk elé az elmúlt néhány percben, és azért 
ez az egyik megközelítés, más megközelítésben pedig azért pontosan az 
európai uniós források nagyon sok mindenre lehetőséget adnak, amiről itt szó 
volt. Ezek vagy nincsenek benne a költségvetésben, vagy ha benne vannak, 
akkor az még a jövő, hogy egész pontosan hogyan fognak megvalósulni. Tehát 
a költségvetés nem akadályozza meg azt, hogy ezeknek a forrásoknak a 
felhasználásával a fenntartható fejlődés indikátorai javuljanak 
Magyarországon. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. (Jelzésre:) Dr. Turi-Kovács 

Béla alelnök úr! 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm 

szépen. Csak a teljesség kedvéért: a parlamentben is elmondtam a 
felszólalásomban, hogy rendkívül nehéz megmondani, hogy ebben a 
költségvetésben mely tételek azok, amelyek a fenntartható fejlődés célját 
szolgálják, hiszen ezek a költségvetésben a legkülönbözőbb helyeken 
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fordulnak elő. Sokkal szerencsésebb lenne – mondanám a kormánynak –, ha 
világosan kiderülne a költségvetésből, hogy bizonyos források egyben 
fenntartható fejlődési források. Amíg ezek nem derülnek ki, addig a viták 
nyilvánvalóan kifejezetten csak olyan kérdéseken folyhatnak, amelyek 
egyértelműen környezetvédelmiek. De egyetértek az elnök úrral abban, hogy 
ha már a környezetvédelmi tárca megszűnt, az Országgyűlésnek pedig van egy 
Fenntartható fejlődés bizottsága, amely azt jelenti, hogy végül is ebben a 
területben került elhelyezésre a környezetvédelem is, ebben az esetben, úgy 
gondolom, akkor lehetne egy áttekinthető, világos és a mi szempontjainkat is 
figyelembe vevő költségvetésről beszélni, ha látnánk, hogy egyes területek 
tulajdonképpen a fenntartható fejlődést szolgálják. Ezek ma jórészt benne 
vannak a költségvetésben, a legkülönbözőbb címszók alatt, csak éppen nem 
derül ki, hogy erről szól a történet. Ez szerkezeti és – azt kell mondanom: – 
talán egy kicsikét kormányzati kérdés is, érdemes lenne rajta elgondolkodni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a véleményt, alelnök úr. Engedje meg 

nekem, hogy csak röviden annyit hadd reagáljak, hogy attól feláll a hátamon a 
szőr, hogy a kormányzat maga mondja meg, mi szolgálja a fenntartható 
fejlődést, mert nyilván abban a pillanatban Paks is azt szolgálná, hogyha 
rajtuk múlna. Viszont a Kövér László elnök úr által elnökölt Nemzeti 
Fenntartható Fejlődési Tanács, amely a kormánypártot is reprezentálja, 
tökéletesen alkalmas, semleges, objektív szakmai testület lehetne ilyen 
célokra, tehát nyilvánvalóan egyetértek egyébként a véleménnyel.  

Megkérdezem, hogy a költségvetési törvényjavaslattal kapcsolatos 
részletes vita első szakaszában kíván-e még képviselőtársaim közül valaki 
hozzászólni. (Senki nem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs ilyen, így 
megkérdezem az előterjesztőket, hogy kívánnak-e bármire reagálni az 
elhangzottakból.  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Köszönöm, nem kívánunk reagálni. A módosító javaslatoknál 
fogunk a konkrét szakmai javaslatokra reagálni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az FM képviselője?  
 
KLENCZNER GERGELY főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem, köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Mi is köszönjük szépen.  
Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a Házszabály 

44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait a bizottság 
jelentése tartalmazza, így erről a jelentés elfogadása során fogunk dönteni.  

Megkérdezem még egyszer, hogy van-e bármi vélemény. (Senki nem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, a részletes vita ezen szakaszát lezárom.  

Ezzel a házszabályi rendelkezéseknek megfelelően áttérünk a részletes 
vita második szakaszára, amelyben a bizottsághoz benyújtott módosító 
javaslatok megvitatására kerül sor. A háttéranyag pontjain olyan logika 
alapján mennénk végig, hogy az összefüggő ajánlási pontok közül mindig a 
megjelölt célt tartalmazó pontokról döntünk, nem pedig a forrásoldalt 
tartalmazó lábról, és a döntés természetesen minden esetben vonatkozik az 
összefüggő pontokra is. (Jelzésre:) Bencsik János alelnök úr kért szót.  
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Bencsik János (Fidesz) ügyrendi indítványa 

BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Ügyrendi javaslatot 
szeretnék tenni, elnök úr, hogy egy blokkban történjék meg a szavazás a 
módosító indítványokról.  

Hozzászólások az ügyrendi indítványhoz 

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Bencsik János alelnök úr 
javaslata az volt, hogy összevontan folytassuk le erről a szavazást, illetve 
egyben tárgyaljunk, ne pedig pontonként. Én azt hiszem, hogy elnökként nem 
fogalmazok meg álláspontot, viszont akkor átadom az ülés vezetését Bencsik 
János alelnök úrnak, hogy a bizottság tagjaként tudjak reagálni.  

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

 
ELNÖK: Sallai úré a szó. 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen, alelnök úr. Én 

magam nem értek ezzel egyet, hiszen teljesen eltérő szakterületekről van szó, 
teljesen eltérő pontokról és nagyon jelentős mértékben különböző szakmai 
célokról. Amennyiben ezeket összevontan tárgyaljuk, simán elsiklunk esetleg 
olyan fontos témák fölött, amelyek kapcsán egyébként meglenne a lehetőség, 
hogy véleményt cseréljünk. Én tehát az eredeti terv szerinti pontonkénti 
szavazást javasolnám, de természetesen a többségi szavazásnak megfelelően 
fogunk eljárni. Köszönöm szépen a szót.  

 
ELNÖK: Az elnöki feladatokat visszaadom Sallai úrnak.  
 
(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Kepli Lajos képviselő úr kért 

szót.  
 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Magamnak érintett indítványom nincs ebben a 

csomagban, ami előttünk fekszik, mégis azt javaslom, hogy legalább a látszatát 
tartsa fenn a kormánypárti többség annak, hogy foglalkozni kíván az ellenzéki 
módosító indítványokkal. Jelen formájában nem lehet teljesen különböző 
területekre vonatkozó módosítókat egy csomagban leszavazni. Nyilvánvaló, 
hogy egyesével is le lesznek szavazva, ezt megtehetik, szívük joga, de legalább 
akkor engedjék meg, hogy pontonként végigmenjünk rajtuk, és az érintettek 
elmondják, hogy miért szeretnék azt a módosító indítványt keresztülvinni a 
bizottságon. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. (Jelzésre:) Turi-Kovács Béla 

alelnök úr! 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm 

szépen. Miután, azt gondolom, a korrektség azt kívánja, hogyha az ellenzék 
külön-külön kíván szavazni, azt javaslom az alelnök úrnak, hogy vonja vissza 
ezt az indítványt, hisz erről a néhányról azért szavazzunk külön-külön!  
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ELNÖK: 13 módosító indítvány van, amelyről szavaznunk kell, de 
nyilvánvalóan minden képviselő a saját belátása szerint tud dönteni.  

Bencsik alelnök úr kíván-e reagálni? 
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nem kívánom 

megváltoztatni az ügyrendi javaslatomat. Természetesen a konkrét módosító 
indítványokkal kapcsolatosan a vita lefolytatására lehetőség van, tehát a 
vélemény elmondására ugyanúgy lehetőség van.  

 
ELNÖK: Ez teljesen így van, viszont az egyben szavazással az esélye 

sincs meg annak, hogy bármelyik ezután önmagában megálljon, márpedig 
hátha lenne közöttük legalább egy, amely esetleg. És éppen a bizottságban 
zajló konstruktív párbeszéd bizonyította az elmúlt időszakban azt, hogy lehet 
egy-egy olyan javaslat, amelyet akár kormánypárti képviselők is tudnak 
támogatni, és hátha sor kerülne erre.  

(Jelzésre:) Heringes Anita képviselő asszony, utána pedig szavazásra 
tenném fel ezt a kérdést, hogyha lehet.  

 
HERINGES ANITA (MSZP): Szerintem amiatt is fontos lenne, hogy 

külön-külön is beszéljünk erről, hogy hátha a Fenntartható fejlődés 
bizottságban ki tudnak menni olyan módosítók a kormánypárti többség felé, 
még akár kormánypárti szavazatokkal is, amelyekkel azt tudjuk mutatni, hogy 
vannak komoly problémák most a költségvetésben a környezetvédelmi és 
természetvédelmi kérdésekben, hogy ha a teljes többséget nem is lehet 
megszerezni, legalább mi mondjuk azt, akiket érdekel a környezetvédelem 
meg a fenntartható fejlődés, hogy vannak dolgok, amelyek nem stimmelnek! 
Ezért kérem képviselőtársaimat, hogy most ezeket külön-külön tárgyaljuk 
meg, és küldjünk át, engedjenek át egy-két módosító javaslatot, legalább 
üzenet jelleggel. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Megkérdezem, hogy az 

ügyrendi javaslathoz van-e még vélemény. (Jelzésre:) Manninger Jenő 
képviselő úr! 

 
MANNINGER JENŐ (Fidesz): Nem tudom, van-e olyan, amit ki 

szeretnének emelni esetleg, hogyha egy csomagban szavaznánk, tehát van-e 
olyan, amit kiemelnének a saját javaslataik közül, hiszen azt hiszem, itt 
alapvetően, lényegében nagyjából egy-két személyhez fűződnek a beadandó 
javaslatok.  

Szavazás az ügyrendi javaslatról 

ELNÖK: Én azt gondolom, hogy ügyrendileg nehezebb az, hogy 
átnézzük a 13 pontot, nem tudom, hogy van-e erre indítvány, vagy pedig 
egyszerűen szavaztassuk meg. (Senki nem jelentkezik.) Jó. Amennyiben nincs 
indítvány, akkor ebben az esetben szavazunk erről.  

Az volt az ügyrendi javaslat, hogy egyben történjen szavazás a 
költségvetési módosító indítványokról, és egyben történjen meg az ezekről 
való vita lefolytatása. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki támogatja ezt az 
indítványt. Kérem, hogy aki támogatja, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 
5 igen. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Ki az, aki ellene 
szavaz? (Szavazás.) 3 ellenszavazat van. 
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Az ügyrendi indítvány nem ment át, tehát akkor egyedileg fogunk a 
módosító javaslatokról dönteni.  

A bizottsághoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása 

Mindenki előtt ott vannak elvileg a módosító indítványok. A módosító 
indítványok közül az első az 527. javaslat, amelyet a Lehet Más a Politika 
képviselőcsoportja nyújtott be a nemzeti parki igazgatóságok működésével 
kapcsolatos feladatok finanszírozására. (Az elnök Hatvani Szabolccsal 
egyeztet.) Rendben van, miután több esetben érintett vagyok módosító 
indítványban, azt hiszem, hogy a módosító indítványok kapcsán a vita 
lefolytatásának a levezetésére Bencsik János alelnök urat kérem meg, hogy ne 
bohóckodjunk itt mindig a szó ide-oda adásával, miután több módosító 
javaslat hozzám tartozik.  

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

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Csak az érdemi módosító indítványokon 

kell keresztülmennünk. Az 527., dr. Schiffer András, Szél Bernadett, Schmuck 
Erzsébet, Ikotity István és Sallai Róbert Benedek képviselők által benyújtott 
módosító indítvánnyal kapcsolatosan van-e valakinek észrevétele, illetve 
tárcaálláspont van, kormányálláspont még nincs. 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Igen, megerősítem, hogy tárcaálláspontot tudunk jelenleg 
képviselni, a kormány a módosító indítványokról még nem tudott szavazni. 
Nem tudom, mondjam is a kormányálláspontot? 

 
ELNÖK: A tárcaálláspontot, igen. 
 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): A tárcaálláspontot, bocsánat! Az 527. ajánlási pont alatt 
található módosító indítvány kapcsán a tárcaálláspont nem.  

 
ELNÖK: A tárca tehát nem támogatja. Kíván-e valaki hozzászólni? 

(Jelzésre:) Sallai úré a szó. 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen. Fel szeretném hívni a 

tisztelt képviselőtársaim figyelmét, hogy egy évvel ezelőtt, amikor a 
területalapú támogatás degresszív rendszerének a bevezetését javasolta a 
kormány, több esetben megkérdeztük az érintett kormánytagot, Fazekas 
Sándor miniszter urat, hogy a nemzeti parkok finanszírozására alapvető 
hatással lévő területalapú támogatások elvonása hogyan lesz pótolva. Az 
akkori vitákban több jegyzőkönyvben rögzítve lett, hogy Fazekas Sándor úr 
megígérte, hogy a költségvetési törvényben benne lesz az elvont források 
hátterének a biztosítása. Jelen pillanatban ezek semmilyen formában nem 
jelennek meg, holott ezeknek a feladatoknak az ellátása lényegesen több 
forrást igényelne, hiszen Magyarország összes védett területének a feladatait a 
nemzeti park igazgatóságok látják el, gyakorlatilag Magyarország minden 
egyes négyzetméterére van természetvédelmi őrszolgálatért felelős, és ők azok, 
akik terepi munkával a mindennapi feladataikat ellátják.  
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A természetvédelmi feladatok végrehajtása, a személyi költségek 
finanszírozása és az ökoturisztikai szemléletformálási feladatok a civil 
szervezetek egymás után történő bedőlése után egyre nagyobb mértékben 
hárulnak a nemzeti parkokra, szükséges és indokolt az, hogy ez a költségvetési 
módosítás megtörténjen. Erre kérem kormánypárti képviselőtársaimat, hogy 
támogassák az indítványt.  

 
ELNÖK: További hozzászólási szándék van-e? (Senki nem jelentkezik.) 

Amennyiben nincs, szavazásra kerül sor. Ki támogatja a Schiffer András és 
társai által benyújtott módosító indítványt? (Szavazás.) 3 igen szavazat. Ki 
nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem szavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
6 tartózkodás van. A bizottság nem támogatta a módosító indítványt.  

Az 533. ajánlási pont Heringes Anita és képviselőtársai által benyújtott 
indítvány. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. Jelezni szeretném, hogy a 2016. évi 
költségvetési törvényjavaslat előkészítése során igyekeztünk a minél nagyobb 
tartalékokat képezni a költségvetési egyensúlyt veszélyeztető kockázatok 
kivédésére, és ez a javaslat ezt a tartalékot csökkentené, emiatt nem 
támogatjuk. Továbbá jelezni szeretném, hogy az állami tulajdonosi körben 
korábban elkövetett környezeti károk enyhítésére a vagyon fejezet tartalmaz 
kiadásokat.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki észrevételt tenni, 

hozzászólni? (Jelzésre:) Heringes Anita képviselő asszony! 
 
HERINGES ANITA (MSZP): Mi csak biztosítékot szerettünk volna 

ezzel a módosítóval nyújtani, hogy nevesítve vannak a környezeti 
kármentesítési programban azok, amelyekről már most tudjuk, hogy 
problémát fognak jelenteni 2016-ban is. Ezért szerettük volna ezt, mert ami le 
van írva, az biztos, hogy lesz, ebben reménykedünk, és ezért szerettük volna 
ezt kiemelni, és ezért kértük, hogy támogassák ezt a módosító indítványt.  

 
ELNÖK: Van-e további hozzászólási szándék? (Senki nem jelentkezik.) 

Nincs. Szavazásra kerül sor. Ki támogatja a benyújtott módosító indítványt? 
(Szavazás.) 3 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem szavazat. A 
bizottság elvetette a módosító indítványt.  

A következő ajánlási pont az 534. számú, amely ugyancsak Heringes 
Anita és képviselőtársai által benyújtott indítvány. Kérdezem a 
tárcaálláspontot.  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk, egyébként ez is a tartalékoknak a 
csökkentésére irányul, csak ez éppen a fejezeti stabilitási tartalékot 
csökkentené.  

 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Van-e észrevétele valakinek? 

(Jelzésre:) Heringes képviselő asszony! 
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HERINGES ANITA (MSZP): Miután 2002-ben is, az első Orbán-
kormány távozásakor is 1,2 milliárd forint volt ezen a soron, amely a 
természetvédelmi pályázatok támogatása, mi azt gondoltuk, hogy ez a 
minimum, amit most is oda kellene tenni. Ezért nyújtottuk be a módosító 
javaslatunkat, hogy hátha nyitott fülekre találunk. Köszönöm.  

 
ELNÖK: További hozzászólási szándék (Senki nem jelentkezik.) nem 

lévén ki támogatja a benyújtott módosító indítvány? (Szavazás.) 3 igen 
szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem szavazat. A bizottság a 
módosító indítványt nem támogatja.  

Az 535. számú ajánlási pont Heringes Anita és képviselőtársai 
indítványa. Tárcaálláspontot kérünk.  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. Ez is ugyanúgy tartalékokat csökkentene, 
illetve úgy látjuk, hogy a hulladékgazdálkodási feladatok támogatása 
előirányzaton rendelkezésre álló források biztosítják azt a fedezetet, ami 
ahhoz szükséges, hogy ezek az Európai Unió által előírt hulladék-
visszagyűjtési és -hasznosítási kötelezettségek teljesülhessenek.  

 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kíván-e valaki hozzászólni? 

(Jelzésre:) Heringes Anitáé a szó. 
 
HERINGES ANITA (MSZP): Ha csak a polgármestereket 

végighallgatjuk, akiknek ma ezeket a hulladékgazdálkodó cégeket fenn kell 
tartaniuk, hiszen a legtöbbjük nonprofit cég, minden lelkesedésüket és 
munkájukat az elmúlt időszakban beletették, hogy ezeket a cégeket fenn 
tudják tartani, viszont az önkormányzatoknak egyre kevesebb a pénze, több 
pénzt már nem tudnak belerakni, hogy működjön, és lassan, miután ők 
szembesülnek ezzel a problémával legfőképpen, a lakosság az ő ajtajukon 
kopog, amikor majd nem viszik el a hulladékot. Azt gondolom, hogy a 
kormánynak irdatlan nagy felelőssége van abban, hogy ha már szétzilálta ezt a 
rendszert, akkor most annyi pénzt tegyen bele, amivel legalább fenntarthatóvá 
válik, mert az nem normális dolog, hogy lassan a katasztrófavédelem végez 
majd minden munkát, és az mutogat rá cégekre, mint ahogy elmondtam a 
kisebbségi véleményünkben is. Nagyon kérem, hogy ha a mi módosítónkat 
nem fogadják el, akkor legalább változtassanak majd később, úgyis módosítják 
a 2016-os költségvetést még hatszázhuszonkétszer. Köszönöm.  

 
ELNÖK: További hozzászólási szándék (Senki nem jelentkezik.) nem 

lévén ki támogatja a benyújtott módosító indítványt? (Szavazás.) 3 igen. Ki 
nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem. A bizottság nem támogatta a módosító 
indítványt.  

Az 538. számú ajánlási pont dr. Hiller István képviselő úr indítványa. 
Tárcaálláspontot kérünk.  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk ezt a javaslatot. A módosító indítvány a 
rendkívüli kormányzati intézkedésekben rendelkezésre álló tartalékot 
csökkentené, ami pedig a kedvezményezett lenne, az a Budapesti Vegyiművek 
Illatos úti telephelye. Ahogy a sajtóban is olvasható, ennek a feladatnak a 
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végrehajtása folyamatban van, és a 2015. évi költségvetés terhére a szükséges 
források biztosításra kerülnek.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca az indítványt nem támogatja. Van-e 

hozzászólási szándék? (Jelzésre:) Heringes Anitáé a szó. 
 
HERINGES ANITA (MSZP): Mi csak reménykedünk abban, hogy 2016-

ban a költségvetésben már nem lesz szükség az Illatos úttal kapcsolatban 
semmilyen sorra. Mi csak biztosítani akartuk ezt, hiszen Hiller István ennek a 
választókerületnek az egyéni országgyűlési képviselője, és azt gondolom, 
tudja, milyen óriási probléma ez, ő biztosítani kívánta, hogy ez a probléma 
meg legyen oldva ’15-ben, mi megadjuk az esélyt, hogy ’16-ban is, de úgy 
látjuk, hogy akkor önök 2015-ben ezt a problémát meg fogják oldani, mi 
ennek nagyon örülünk. Ha 2016-ban ez a probléma még fennáll, akkor addig 
fogjuk csapkodni az ajtót, ameddig nem tüntetik el onnan. Köszönöm.  

 
ELNÖK: További hozzászólási szándék (Senki nem jelentkezik.) nincs. 

Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) 7 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A 
bizottság nem támogatta a módosító indítványt. 

Az 539. számú ajánlási pont dr. Szél Bernadett és Sallai Róbert 
Benedek indítványa. A tárca álláspontját kérdezem.  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. Itt a forrásokat az állami tulajdonú 
társaságok támogatásának csökkentésével javasolná biztosítani a módosító 
indítvány. Ez az előirányzat alapvetően a közszolgáltatási feladatot ellátó 
cégek költségeihez nyújtana fedezetet, így hogyha ezt csökkentenénk, akkor a 
lakosság kiszolgálásának a minősége csökkenne, és emiatt nem támogatjuk 
ezt. Illetve a szigetközi környezeti monitoring működtetésére a 
Földművelésügyi Minisztérium fejezetében, az intézményi költségvetésében, 
úgy gondoljuk, meg lehet teremteni a forrást, külön előirányzatot erre nem 
szükséges létrehozni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. A tárca nem támogatja az indítványt. Van-e 

hozzászólási szándék? (Jelzésre:) Turi-Kovács Béla képviselő úré a szó. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Amit 

mondani tetszett, abból az következik, hogy valahol van forrás erre a 
monitoringra. Ez valóságosan létező forrás, vagy egy majd fellelhető forrás 
lesz? Mert eddig monitoringra mindig volt forrás.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérjük a választ.  
 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Tudomásommal a Földművelésügyi Minisztérium fejezetének 
a feladata, hogy pontosan beossza, melyik intézménynél milyen feladatokra 
van forrás, így javaslom őket megkérdezni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
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DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Ez az, amit 
mondtam, hogy fel kellene tüntetni, hogy mire van fedezet.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Sallai úré a szó.  
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Kérdezem az osztályvezető asszonyt, 

hogy arról van-e információja esetleg, hogy a vízügyi feladatok a 
Belügyminisztériumhoz tartoznak, mert akkor lenne hasznos, és akkor lehetne 
megcsinálni ezt a feladatot, hogyha erre valóban a vízügyi feladatoknál és az 
ezzel kapcsolatos irányzatnál lenne forrás, nem pedig csak rámutatnánk 
alapvetően egy minisztériumi költségvetésre, hogy onnan gazdálkodják ki.  

Előterjesztőként vagy javaslattevőként hadd mondjam el, hogy azért 
nekem ne mondják, hogy a költségvetési biztonságot veszélyezteti ez a 
viszonylag jelképesnek tekinthető 50 millió forint, viszont a szigetközi 
vízpótlásához monitoringvizsgálatok kellenek, és ezt a szlovák–magyar 
megállapodás előírja. Jelen pillanatban a szlovákok folyamatosan mérnek, mi 
nem fordítunk erre egyetlen fillért sem, ez azt jelenti, hogy soha nem fogjuk 
tudni bizonyítani, hogy elégtelen a vízpótlás, és a Szigetköz problémáját nem 
fogjuk tudni megoldani, mert nem lesz semmilyen monitoringbizonyíték a 
kezünkben, amivel alá tudnánk ezt támasztani. Nyilvánvalóan lehet azon 
gondolkodni, hogy miért ne csináljunk meg valamit, hogyha nem akarjuk, de 
hosszú távon egyszerűen nemzeti érdek az, hogy a Szigetköz problémáját 
rendezzük, és ez egy alapvető, minimális feltétel ahhoz, hogy adataink 
legyenek arról, hogy milyen mérésekkel lehet ezt biztosítani.  

Én elfogadom azt, hogy ellenzéki indítványt nem akar a kormány 
támogatni, de hogyha egy picit józanul gondolkodik, és nem mondott le a 
Dunáról a kormány, akkor szükséges, hogy erre valahol forrást találjon, és ezt 
fogom kérni a kormány jelen lévő képviselőitől. 

 
ELNÖK: További hozzászólási szándék (Senki nem jelentkezik.) nincs, 

szavazásra kerül sor. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 2 igen szavazat. 
Ki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
5 tartózkodás. A bizottság nem támogatta az indítványt.  

Az 540. sorszámú, dr. Schiffer András és társai által benyújtott 
módosító indítvánnyal kapcsolatosan kérdezem a tárca álláspontját.  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. Ez a módosító javaslat formai hibásnak, 
pontosabban olyan javaslatnak minősül, amely a költségvetés hiányát 
rontaná, így nem támogatjuk.  

 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Sallai képviselő úré a 

szó. 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen. Azért nem szóltam 

közbe Heringes Anita képviselő asszony indoklásánál, mert tudtam, hogy 
nekünk is van egy ugyanilyen, teljesen hasonló logikájú javaslatunk. 
Alapvetően a környezet- és természetvédelmi intézményrendszer nagyjából 
összeomlott Magyarországon, 2010 óta sem a kormányzati feladatokhoz 
szükséges alapvető források nincsenek biztosítva, sem az intézményrendszer 
nem biztosított. Vannak más országok is egyébként, ahol erre a kormányzat 
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nagyon kevés forrást igyekszik fordítani, Afrikában jó néhány ilyen ország 
van, ilyen helyeken többnyire nemzetközi civil szervezetek látnak el 
feladatokat, hogy a minimumfeladatok biztosítottak legyenek. 
Magyarországon korábban egy nagyon fontos és nagyon jelentős nemzeti 
végvárrendszer jött létre környezet- és természetvédelmi civil szervezetekből, 
és ezek láttak el nagyon sok állami feladatot. Ez a rendszer működött, majd az 
első Orbán-kabinet után elkezdett folyamatosan romlani és csökkenni ez a 
forrás, és ez most már teljes mértékben összeomlasztja a zöldcivil szervezetek 
működésével kapcsolatos feladatok ellátásának a lehetőségét. Ugyanazon 
logikával, hogy legalább a 2002-es állapotokat próbáljuk már meg 
helyreállítani, indult ez a módosító indítvány, engem az sem érdekel, hogyha 
ez a költségvetési stabilitást veszélyezteti. Ezek vidéki munkahelyek voltak, 
százszámra szűntek meg az elmúlt években abból adódóan, hogy 
megszüntették az NCA-t, gyakorlatilag az összes forrást elvették a szektortól, 
amely közfeladatokat látott el vidéki kistérségekben. Kisfalvakban, 
kistelepüléseken, civil körök biztosították azt, hogy helyi védelmi feladatok, 
ismeretterjesztés valósuljon meg. Ez egy jelképesen kis összeg a 
költségvetéshez képest, ez lenne a minimum, amit a kormányzatnak 
kötelessége lenne erre fordítani véleményem szerint. Köszönöm.  

 
ELNÖK: További hozzászólás (Senki nem jelentkezik.) nincs. Ki 

támogatja az indítványt? (Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki nem támogatja az 
indítványt? (Szavazás.) 3 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
5 tartózkodó szavazat. A bizottság nem támogatta az indítványt.  

Az 541. számú ajánlási pont dr. Schiffer András és társai indítványa. A 
tárcaálláspontot kérdezem. 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. Az előző módosító indítványhoz hasonlóan 
ez is egy ilyen féllábú javaslatnak minősül, tehát nem nevezi meg azt a forrást, 
ahonnan finanszírozni kellene az előirányzat forrásait, és ugyanúgy erre is 
vonatkozik az, amit korábban mondtam, hogy az államot terhelő 
környezetvédelmi kárelhárításokra a vagyon fejezet tartalmaz forrásokat.  

 
ELNÖK: Hozzászólási szándéka van-e valakinek? (Jelzésre:) Sallai úré 

a szó. 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Én a magam részéről nem osztottam – 

és elnézésüket kérem emiatt – a kormány azon optimista álláspontját, hogy az 
Illatos úton is egyáltalán elégséges lenne az az 1,1 milliárd forint, amit most 
sikerült ráfordítani. Jelen pillanatban a sérült és közvetlen veszélyeztetést 
jelentő hordóknak az elszállítása történt meg ebből a forrásból, egyébként 
pedig a múlt héten került kiírásra az a közbeszerzési eljárás, amellyel a 
maradékot próbálják meg kezelni. A mai napig nem tudjuk… A dorogi egy 
viszonylag korszerű égetőmű, nagyon sok mindent lehet majd ott 
ártalmatlanítani, de jó néhány esetben ideiglenes lerakásra lesz szükség. 
Semmiféle válasza nincs írásbeli kérdéseimre és a kormányzat megkeresésére 
a kormányzatnak arra, hogy vajon az ideiglenes lerakással mikor és milyen 
ártalmatlanítás fog megtörténni. Ugyanígy nincs válasz a kormányzat részéről 
arra, hogy az országban sok helyen jelen lévő hasonló méreglerakatokat 
hogyan fogjuk biztosítani.  
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Mi azt gondoljuk, hogy amennyiben egy picit is komolyan gondolná a 
kormány Magyarország állampolgárainak jogát az egészséges környezethez, 
országosan minden esetben megpróbálna fellépni a vízbázist és a talajt 
szennyező források felszámolása érdekében, és ehhez ez az ár nem nagyon 
magas. Arra kérem a kormányzatot, hogy támogassa ez irányú 
indítványunkat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: További hozzászólási szándék (Senki nem jelentkezik.) nincs. 

Ki támogatja a benyújtott indítványt? (Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) 7 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
1 tartózkodás. A bizottság nem támogatta az indítványt.  

Az 547. számú ajánlási pont Heringes Anita indítványa. A tárca 
álláspontját kérdezem.  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. Ez az FM fejezetnek a fejezeti stabilitási 
tartalékát csökkentené, ami nem elfogadható. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Hozzászólási szándéka (Jelzésre:) Heringes Anitának van.  
 
HERINGES ANITA (MSZP): Köszönöm szépen. A Parlagfű Kerekasztal 

társelnökeként én a minimumnak gondoltam azt, hogy módosítom a parlagfű-
mentesítésre szánt összeget, mert ha már eddig nem annyira korrekten folytak 
a dolgok, akkor szerintem az lett volna a minimum, hogy most egy komolyabb 
összeget kapnak, hogy a problémát ténylegesen meg lehessen oldani. A 
kerekasztalon nagyon sok javaslat hangzott el, arra viszont kellene a pénz. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Van-e további hozzászólás? (Jelzésre:) Sallai úr! 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Én is arra szeretném megkérni 

kormánypárti képviselőtársaimat, hogy támogassák ezt a módosító indítványt, 
figyelembe véve azt a morális kötelezettségünket, hogy a bizottságunk 
működteti és segíti fenntartani ezt a kerekasztalt, amelynek nem vonhatjuk el 
azt a hátterét, hogy maximálisan kompetens háttérrel igyekszik egy olyan 
problémát kezelni, amely Magyarország egytizedénél több állampolgárát 
érinti. Jelen pillanatban semmilyen más forrásból sincsenek meg az ehhez 
szükséges források, és nagyon jó lenne, hogyha az ezzel kapcsolatos feladatok 
végre megindulhatnának. Arra kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák 
ezt az indítványt. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: További hozzászólási szándék (Senki nem jelentkezik.) nincs. 

Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3 igen szavazat. Ki nem támogatja az 
indítványt? (Szavazás.) 3 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
4 tartózkodás. A bizottság nem támogatta az indítvány elfogadását.  

A 760. számú indítvány Heringes Anita és Hiszékeny Dezső képviselő 
úr javaslata. A tárcaálláspontot kérdezem.  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk, az Országvédelmi Alap forrásait 
csökkentené, másrészről pedig megjegyzem, hogy a Zöldgazdaság 
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Finanszírozási Rendszer működtetése az üvegházhatású gázok közösségi 
kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat 
végrehajtásában történő részvételről szóló törvény alapján történik. Ez alapján 
az uniós kvótabevételekből származó 50 százalék az, ami klímavédelmi 
célokra fordítható, ennek az 50 százaléka a Zöldgazdasági Finanszírozási 
Rendszer előirányzatán a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetében 
található, illetve annak a másik 50 százaléka pedig a Gazdasági Zöldítési 
Rendszer előirányzatán az Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetében 
található.  

 
ELNÖK: A tárca nem támogatja az indítványt. Van-e hozzászólási 

szándék? (Jelzésre:) Heringes Anitáé a szó. 
 
HERINGES ANITA (MSZP): Miután az előirányzat célja eddig is az 

volt, hogy a többlakásos vagy egylakásos lakóépületek energiahatékonysága 
megvalósulhasson, nekünk az a véleményünk, hogy annak érdekében, hogy ez 
a program továbbra is eredményesen mehessen tovább, és ne csökkenjen a 
hatékonysága, ezért több pénzre van szükség, ezért nyújtottuk be ezt a 
módosító indítványt.  

 
ELNÖK: További hozzászólási szándék (Senki nem jelentkezik.) nincs. 

Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja az 
indítványt? (Szavazás.) 6 nem szavazat. Ki tartózkodott (Szavazás.) 
2 tartózkodás. A bizottság nem támogatta az indítvány elfogadását.  

A 761. számú ajánlási ponttal, dr. Schiffer András és társai 
indítványával kapcsolatosan kérdezem a tárcaálláspontot.  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. A módosító indítvány nem nevezi meg azt, 
hogy miként teremtené meg ennek a 70 milliárdos alapnak a forrását, és 
ugyanaz, amit az előzőekben is jeleztem, hogy az üvegházhatású gázokról 
szóló törvény szabályozza azt, hogy miként lehet a kvótabevételeket 
felhasználni, és nem látjuk azt indokoltnak, pontosabban megvalósíthatónak, 
hogy törvénymódosítás nélkül egy ilyen irányú javaslat befogadásra kerüljön. 
Másrészről pedig nem tartjuk megvalósíthatónak azt sem, hogy ilyen 
mértékben, tehát bérlakásalappal kiegészüljön ennek az előirányzatnak a 
célja.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca nem támogatja. Van-e hozzászólási 

szándék? (Jelzésre:) Sallai képviselő úré a szó. 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen. Mi alapvetően azt 

gondoljuk, hogy a magyar gazdaság átállításához, a szemléletének az 
átformálásához szükség lenne ezekre a forrásokra, gyakorlatilag biztosított 
lehetne mindezeknek az alapoknak a biztosítása olyan forrásokból, amelyek 
ellentétes célokat szolgálnak jelen pillanatban, és nemcsak gazdaságélénkítő 
hatása lehetne, hanem közvetlenül helyi szinten, lokális fejlesztési feladatokat 
tudna ellátni amellett, hogy jelentősen hozzájárulna a valódi 
rezsicsökkentéshez, ami nem az árakat csökkenti, hanem a felhasználás 
mértékét, és erre országosan mindenütt szükség lenne. Emiatt lenne 
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szerencsés, hogyha tudnák támogatni ezt a módosító indítványt. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: További hozzászólás szándék (Senki nem jelentkezik.) nincs. 

Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki nem támogatja az 
indítványt? (Szavazás.) 7 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
1 tartózkodás. A bizottság nem támogatta az indítványt.  

Az 1016. ajánlási szám alatt dr. Schiffer András és társai által benyújtott 
módosító indítvánnyal kapcsolatosan kérdezem a tárcaálláspontot.  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. A módosító indítvány a Liget Budapest 
Projekt teljes törlésére irányulna, és ez veszélyeztetné a komplex Városliget-
fejlesztés ütemezett megvalósítását, ami nem támogatható kormányzati 
szempontból sem.  

 
ELNÖK: A tárca nem támogatja az indítványt. Van-e hozzászólási 

szándéka valakinek? (Jelzésre:) Igen. Turi-Kovács Béla képviselő úr! 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: A mi 

álláspontunk az – a kisgazda parlamenti csoport álláspontját mondom –, hogy 
a jelenlegi gazdasági növekedés mértéke lehetővé tesz kulturális 
beruházásokat, ezeket azonban célszerű koncentráltan megvalósítani, és a 
lehetőségek mértékében tenni ezt. Ezért álláspontunk szerint a Vár 
beruházása kellene hogy elsőbbséget élvezzen, és nem kellene több 
beruházásba kezdeni, ami bizonytalanná teszi mindegyiknek a befejezését. 
Következésképpen ez az indítvány azért nem támogatható, és azért fogok 
tartózkodni csak ennél a szavazásnál, mert meg kellett volna jelölje azt is, 
hogy ennek a lába az, hogy ez a kulturális célra fordítható nagyságrendű 
összeg valahol a Vár gyorsított beruházásánál lenne felhasználható, és nem 
egy vadonatúj, olyan beruházásnak a fedezésére, illetve még csak az 
elindítására, amelynek a jövőbeni kivitelezése számos bizonytalansági 
tényezőt tartalmaz.  

 
ELNÖK: További hozzászólási szándék (Senki nem jelentkezik.) nincs. 

Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3 igen szavazat. Ki nem támogatja az 
indítványt? (Szavazás.) 3 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
4 tartózkodás. A bizottság nem támogatta az indítvány elfogadását.  

Az 1072. számú ajánlási ponttal, dr. Schiffer András és társai 
indítványával kapcsolatosan kérdezem a tárcaálláspontot. 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. A módosító indítvány közel a duplájára 
emelné a környezetterhelési díjból befolyó bevételek összegét. Ez 
törvénymódosítás nélkül, tehát a környezetterhelési díjról szóló törvény 
módosítása nélkül nem lehetséges. Véleményünk szerint a mostani törvény is 
alapvetően ösztönözni próbálja a különböző környezetkímélő beruházásokat, 
és azáltal, hogy ezeknek a bevételeknek az összege csökken a 
környezetterhelési díjról szóló törvény alapján, az azt jelenti, hogy ez az 
ösztönző rendszer működik, és egyre inkább közelebb kerülünk a célok 
eléréséhez.  
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ELNÖK: A tárca nem támogatja az indítványt. (Jelzésre:) Sallai 

képviselő úré a szó. 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Nagyon szomorúan hallgatom a tárca 

álláspontját, ugyanis ez tipikusan az a forrás, amelynek a… Tehát szó nincs 
erről, ehhez nem kell jogszabályt módosítani; végre kell hajtatni a jelenlegi 
jogszabályokat. Ehhez kell a környezetvédelmi intézményrendszer, hogy 
kimenjen valaki, és ellenőrizze. Ehhez kell az, hogy ha az Illatos útnál találunk 
egy ilyet, akkor megkeressük a felelősöket, felelősségre vonjuk, és behajtsuk 
annak a kárait, amit a kormány egyébként ráfordított. Ebből adódóan van 
előírva, hogy az ezen feladatok végrehajtásához szükséges tervben igenis 
szerepeltetni kell azt a célt, hogy a kormányzat akarja végrehajtatni a 
környezetterhelésből járó felelősségek feladatait. Igenis minden esetben meg 
kell keresni és fel kell tárni azokat a környezetterheléseket, amelyek szerte az 
országban zajlanak. Nincs szükség jogszabály-módosításra, a meglévő 
jogszabályi kereteket kell megfelelően végrehajtani, és ehhez kell több más 
módosításban a környezet- és természetvédelmi intézményrendszer 
megerősítését megteremteni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: További hozzászólás (Senki nem jelentkezik.) nincs. Ki 

támogatja az indítványt? (Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki nem támogatja az 
indítványt? (Szavazás.) 4 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
4 tartózkodás. A bizottság nem támogatta az indítványt.  

A módosító indítványokról szóló szavazások végére érkeztünk, az elnöki 
feladatokat visszaadom Sallai elnök úrnak.  

 
(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A módosító indítványokkal kapcsolatban 

nincs más információm. Kérdezem a bizottságot, hogy maga a bizottság 
kezdeményez-e bármilyen módosítást. (Senki nem jelentkezik.) Megállapítom, 
hogy a bizottság önmagában… (Jelzésre:) Bocsánatot kérek, Kepli Lajos 
képviselő úr! Elnézést! 

 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Volt egy felvetésem, azzal kapcsolatban – nem 

tudom, hogy ezt bizottsági módosítóként lehet-e vagy szükséges-e 
kezdeményezni –, hogy a környezetvédelmi hatóságok működtetéséhez 
szükséges személyi juttatások nem kerültek átvezetésre a Földművelésügyi 
Minisztériumtól a Miniszterelnökséghez. Amennyiben nem történt még meg 
ennek a módosítónak a minisztérium általi benyújtása vagy más képviselő 
általi benyújtása, akkor esetleg ezt javasolnám megfontolásra.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tartalmilag teljes mértékben 

egyetértek, ugyanakkor a Házszabály a költségvetés tárgyalása során csak a 
pontos összeg és forrás megnevezésével rendelkező módosítókat engedi át, 
jelen pillanatban ezt tehát csak úgy tudjuk megtenni, hogyha valakinek van itt 
egy bármilyen háttere arról, hogy mennyi forrást honnan, hová és milyen 
forrásból. (Jelzésre:) Az FM képviselőjének adom meg a szót.  

 



 27 

KLENCZNER GERGELY főosztályvezető (Földművelésügyi 
Minisztérium): Csak egy nagyon rövid tájékoztatás. A kormány döntött 
egyébként a két fejezet közötti átcsoportosításról, valóban, a költségvetés 
tervezése mondjuk egy picit megelőzte ezt a kormányzati döntést. De 
egyébként a két tárca között szintén megállapodást kell kötni a források 
átcsoportosítása érdekében, itt is megegyeztünk, és szintén aláírás alatt áll a 
megállapodás. Tehát valóban egy módosító javaslattal lehet kezelni ezt az 
összeget. Egyébként az a kormányhatározat, amely várhatóan megjelenik a 
napokban, vagy kihirdetésre fog kerülni, az pontosan tartalmazni fogja ezeket 
a számokat.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a tájékoztatást, főosztályvezető úr. Nem 

tudom, a képviselő úr megnyugodott-e ezzel kapcsolatban, mert szövegszerű 
javaslat és számszaki előterjesztés nélkül sajnos nem tudom feltenni 
szavazásra a javaslatát.  

 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Túlzás lenne azt állítani, hogy megnyugtatott, 

mindenesetre egy ígéretnek veszem a kormány részéről, és nagyon remélem, 
hogy valóban meg fog jelenni; és ami még fontosabb: nagyon remélem, hogy 
nem fogja a hatóság juttatásainak a csökkenését, illetve a személyi állomány 
leépítését maga után vonni, mert azért ez nagyon fontos.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor ennek a megszavazására nem kerül 

sor.  
Kérdezem a bizottságot, hogy a költségvetési módosítással 

kapcsolatban bármilyen más vélemény vagy javaslat van-e. (Senki nem 
jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs ilyen.  

Így a második rész végéhez értünk.  
A költségvetés kapcsán másmilyen rendelkezések vannak, így 

gyakorlatilag rögtön dönthetünk a részletes vita lezárásáról. Kérdezem a 
bizottság tagjait, hogy a részletes vitát lezárhatjuk-e. Kérem, hogy aki ezt 
támogatja, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú 
igen. Köszönöm szépen.  

Egyben szavaznunk kell a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról 
és benyújtásáról. Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e a jelentés 
benyújtását és a részletes vita lezárását. Kérem, hogy aki támogatja, az 
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 7 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 3 nemmel a bizottság javasolja a benyújtását.  

Megköszönöm mind a két szaktárca képviselőinek a jelenlétét, az 
osztályvezető asszony és a főosztályvezető úr szíves segítségét a napirendi 
pont megtárgyalásánál.  

A Házszabályban foglaltaknak megfelelően kérem, hogy jelezzük azt 
vagy jelezzék azt, ha kisebbségi véleményt fogalmaznak meg a törvényjavaslat 
vizsgált részei tekintetében. Mindhárom ellenzéki képviselő megfogalmazott 
kisebbségi véleményt. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kívánják-e 
képviselni ezt. (Heringes Anita és Kepli Lajos bólint.) Ebben az esetben 
kérem a jegyzőkönyvben rögzíteni, hogy mindhárom ellenzéki országgyűlési 
képviselő, Kepli Lajos, Heringes Anita és Sallai R. Benedek is, gondolom, hogy 
igazságos időmegosztással… (Az elnök Hatvani Szabolccsal egyeztet.) 
Bocsánatot kérek, erre nem a parlamenti általános vitában vagy záró vitában 
kerül sor, holnap nap végéig írásban kell benyújtani a kisebbségi véleményt, 
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és az nem térhet el az itt elhangzottaktól. Köszönöm szépen a segítséget 
ebben.  

A többségi és a kisebbségi véleményt az ülés után írásban kell 
benyújtaniuk a frakcióknak 2015. június 3-án, szerdán 16 óráig, a bizottság 
véleménye a jelentés részét képezi, míg a kisebbségi vélemény a jelentés 
függelékeként jelenik majd meg. A költségvetési törvény plenáris 
tárgyalásakor nincs lehetőség arra, hogy a bizottsági többségi és kisebbségi 
véleményt szóban ismertessük, ezt összegezve a Költségvetési bizottság 
előadói teszik majd meg.  

Köszönöm szépen a bizottság tagjainak a napirendi pont megtárgyalása 
kapcsán a munkát.  

A víziközmű-szolgáltatással összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló T/4821. számú törvényjavaslat (Döntés 
részletes vita lefolytatásáról) 

Áttérünk a második napirendi pontra, amelyben a víziközmű-
szolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat megvitatásával kapcsolatban a részletes vita lefolytatásához 
történő csatlakozást kívánjuk megvalósítani a Házszabály 32. §-ának 
(2) bekezdése értelmében. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a javaslattól 
eltérő vélemény van-e. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs ilyen, 
ebben az esetben szavazásra teszem fel.  

Kérem, hogy aki támogatja a csatlakozást a vitához, az kézfeltartással 
jelezze. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.  

Ezzel a második napirendi pontot lezárom.  

Egyes törvények vízgazdálkodási és tűzvédelmi tárgyú, illetve 
közszolgáltatás ellátásával összefüggő módosításáról szóló 
T/4822. számú törvényjavaslat 

A harmadik napirendi pontban az egyes törvények vízgazdálkodási és 
tűzvédelmi tárgyú, illetve közszolgáltatás ellátásával összefüggő módosításáról 
szóló törvényjavaslat részletes vitája lefolytatásához való csatlakozásunkat 
szeretnénk megtenni a Házszabály 32. §-ának (2) bekezdése alapján, ez a 
parlament informatikai hálózatában a 4822. számon elérhető jogszabály. Az 
előterjesztés, a javaslat úgy szól, hogy csatlakozzunk. Kérdezem, hogy ezzel 
kapcsolatos vélemény megfogalmazódik-e a bizottság tagjaiban. (Senki nem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs ilyen, szavazásra teszem fel.  

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

Egyebek 

A bizottsági ülés tartalmi részén túl vagyunk, az egyebek napirendi 
ponthoz értünk. Az egyebek napirendi pont keretében kívánom elmondani 
azt, hogy a következő ülésünket, ha a házelnök úr engedélyezi, 2015. június 
10-én, délelőtt rendeznénk meg, témája Bencsik János alelnök úr 
kezdeményezésére a II. Éghajlat-változási Stratégia. A tervek szerint a 
helyszín a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet épülete lesz, és folyik a 
szervezés. Megkérdezem Bencsik János alelnök urat, hogy röviden kívánja-e a 
rendezvényt a bizottsági tagok és vendégeink figyelmébe ajánlani. 
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BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Mindösszességében 
annyit, hogy várhatóan 9 órakor kezdődne a bizottsági ülés, és négy kötött 
előadó szerepelne: a köztársasági elnök úr delegáltja, ha a dolgok úgy 
alakulnak, akkor Kőrösi Csaba úr, a kormány képviseletében a Nemzeti 
fejlesztési Minisztérium szakmai államtitkára, a Magyar Földtani és Geofizikai 
Intézet Nemzeti Alkalmazkodási Központjának az igazgatója, az államtitkár úr 
a kormány klímapolitikájáról, az MFG igazgatóhelyettese a II. Nemzeti 
Éghajlat-változási Stratégia keretrendszeréről tartana 15 perces tájékoztatást, 
negyedik pontként pedig a Klímabarát Települések Szövetségének az elnöke az 
önkormányzatok és a klímaváltozás kapcsolatáról, valamint az európai uniós 
források célszerű felhasználásának keretrendszeréről szólna, azt követően 
lenne egy konzultáció a bizottság tagjai, illetve a meghívott vendégek között, 
és a napirend lezárását követően folytatódna az egyéb bizottsági napirendi 
pontok megtárgyalása. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Ezúton szeretném megköszönni 

Bencsik János alelnök úrnak a kezdeményezést, nagyon izgalmas és érdekes… 
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Benne van az 

üléstervünkben. 
 
ELNÖK: Ennek ellenére a kezdeményezést akkor is megköszönöm, 

hogyha tiltakozik ellene (Derültség.), ez elnöki jogom. (Derültség.)  
Mindössze arról tájékoztatom még a bizottság tagjait, hogy 

amennyiben a házelnök úr nem engedélyezi ezt az ülést, abban az esetben a 
rákövetkező héten kell ülést tartanunk, amely ülésen a megtett kapcsolódások 
részletes vitáinak a lefolytatására, illetve az addig a Ház elé kerülő esetleges 
jogszabályokhoz való kapcsolódások tárgyában lesz döntéshozás.  

Megkérdezem, hogy az egyebek kapcsán bárkinek bármi más 
hozzászólása van-e. (Senki nem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs ilyen.  

Az ülés berekesztése 

Így mindenkinek megköszönve a részvételt és a munkát, további szép 
napot kívánva lezárom az ülést. Köszönöm szépen.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 17 perc)  

Bencsik János  
a bizottság alelnöke 

 

 
 

Sallai R. Benedek  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  

 


