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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 33 perc) 

Az ülés megnyitása 

Sallai R. Benedek (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
napot kívánok mindenkinek! Arra kérem a bizottság tagjait, hogy foglaljanak helyet és 
pár perces csúszással megkezdjük a bizottsági ülést.  

Megállapítom, hogy a bizottság szavazatképes. Dr. Turi-Kovács Béla alelnök úr 
rendelkezett a helyettesítéséről, Bencsik János alelnök úr helyettesíti a bizottság mai 
ülésén. Simonka György képviselő urat pedig Bartos Mónika képviselő asszony 
helyettesíti. Így a bizottság határozat- és döntésképes. 

A napirend elfogadása 

A napirendi javaslatot kiküldtük mindenkinek. Három napirendi pont kerülne 
megtárgyalásra. Első pontban az Országgyűlésről szóló törvény vonatkozó szakasza 
alapján dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úr meghallgatására kerülne 
sor. Második napirendi pontként a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi 
LXXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat megtárgyalása következne, 
harmadik napirendi pontban pedig az egyebek. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy 
van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés vagy hozzászólás. (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, kérem, hogy aki támogatja a napirendet, az kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet.  

Az első napirendi pont elején, kérem, engedjék meg, hogy tisztelettel 
köszöntsem Fazekas Sándor miniszter urat, illetve munkatársait, dr. Bitay Márton 
Örs állami földekért felelős államtitkárt, dr. Czerván György államtitkár urat, aki 
nincs itt, de másik bizottsági ülésen még láttam, valamint V. Németh Zsolt 
környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár urat, Zsigó 
Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár urat, dr. Rácz András 
környezetügyért felelős helyettes államtitkár urat és főosztályvezető munkatársaikat. 
Szeretettel köszöntöm valamennyiüket, és köszönöm szépen, hogy bizottságunkat 
megtisztelik részvételükkel, és részt vesznek a meghallgatáson.  

Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter meghallgatása (Az 
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

A meghallgatásra vonatkozóan, ha a miniszter úr megengedi, azt javasolnám, 
hogy megközelítőleg 20 perces előadásban vázolja fel a környezetpolitika jelenlegi 
helyzetét, illetve a minisztérium szakmai eredményeit, ezt követően a bizottság 
tagjainak kérdéseire és hozzászólásaira kerül sor, majd ön a rendelkezésre álló 
időkeretben tud válaszolni. Illetve az volt a kérés a bizottság tagjai részéről felém, 
hogy teremtsek lehetőséget arra, hogy egy második körben még reflektálhassanak, ha 
valamilyen kérdés esetleg kimaradna, tehát ha megengedi, miniszter úr, még egy kör 
lenne utána, és úgy zárnánk le a napirendi pont tárgyalását. Tisztelettel megadom a 
szót Fazekas Sándor miniszter úrnak. 

Dr. Fazekas Sándor expozéja 

DR. FAZEKAS SÁNDOR földművelésügyi miniszter: Köszönöm a szót. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszöntök mindenkit, és 
nagyon örülök annak, hogy számot adhatok a környezet- és természetvédelem elmúlt 
időszakáról, az elmúlt egy évről, hiszen számos dolog történt ezen a fontos területen. 
Igyekszem gazdálkodni az idővel, lehet, hogy a húsz perc nem is szükséges. 
Rendelkezésre állnak az államtitkár kollégáim, akik természetesen ki tudják 
egészíteni az általam elmondottakat. 
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Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A nemzeti ügyek kormányának fontos 
célkitűzése az, hogy az életminőség valamennyi területen javuljon, így a környezeti 
állapotok vonatkozásában is. Elmondható, hogy az elmúlt időszakban a 
környezetvédelem továbbra is nagyon komoly kormányzati támogatásra 
támaszkodhatott, javultak a magyarországi környezeti állapotok. A 
hulladékgyűjtésben például nőtt a szelektíven gyűjtött hulladékok aránya, a 
környezeti tudatosság is erősödött, az emberek egyre inkább figyelnek a környezetre, 
elég a „Te szedd!” mozgalomban a rekord számú résztvevőre gondolni. Elmondhatjuk 
azt is, hogy egyetlen kormány sem szándékozik annyit fordítani környezetvédelemre, 
természetvédelemre, mint a mi kormányunk a 2015-2020 közötti időszakban. 

A korábbi uniós tervezési ciklusban mintegy 2300 milliárd forint volt az, amit 
a környezet- és természetvédelem kapott, ha ezt a kifejezést használhatjuk, a 
költségvetésekből. Ez most, a 2015-2020 között időszakban 3540 milliárd forintra 
rúg. Ez több összetevőből áll. Amennyiben szükséges, erre külön ki tudunk térni. 
Mind a hatósági, mind a természetvédelmi intézményrendszer működik, 
eredményesen teszi a dolgát. (Kepli Lajos megérkezik.) A természetvédelmi 
fejlesztéseknél, míg a 2007-2013 közötti EU-ciklusban 38 milliárd forint állt 
rendelkezésre nemzeti parki fejlesztésekre, élőhelyekre, élőhely-rehabilitációkra, 
látogatóközpontokra, turistautakra, látogatóösvényekre és így tovább, addig ez az 
összeg az elkövetkező öt évben mintegy 46 milliárd forint. Tehát egy nagyon jelentős, 
soha nem látott mértékű fejlesztés valósul meg ezen a területen is. Meggyőződésünk, 
hogy ezek mind azt a célt szolgálják, hogy a környezet, amelyben élünk, tiszta, 
rendezett legyen, hogy az értékek, látnivalók, különleges nemzeti kincsek 
megmaradjanak és jó állapotban legyenek a következő generációk számára is. 
Kötelességünk, hogy ezeket megőrizzük. Különösen a LIFE, a KTI, az FP7, a Norvég 
Alap, a Svájci Hozzájárulás és más programok, illetve európai uniós tematikus 
programok fontosak, amelyekre tudunk támaszkodni. Egy új fejlemény az új közös 
agrárpolitika eredményeként, amely egyébként a magyar EU-elnökség időszakában 
elfogadott elnökségi következtetéseken alapul, hogy a SAPS-nak, tehát a területalapú 
támogatásnak van egy zöldítési kötelezettsége is, ez mintegy 740 milliárd forint, 
amely környezetbarátabb gazdálkodást tesz feltételként a gazdák részére. Ez szintén 
egy fontos lehetőség a környezetvédelem, természetvédelem számára, illetve arra, 
hogy a természeti értékeinket megőrizzük. 

Tisztelt Bizottság! Önök előtt is bizonyára ismert, hogy lezártuk a harmadik 
környezetvédelmi programot a közelmúltban, és elkészítettük a 2015-2020-as 
időtartamra vonatkozó Nemzeti Környezetvédelmi Programot. Egy ellenszavazat volt 
csupán a parlamentben. Ezt egy közös együttmunkálkodás eredményének tekintem, 
és egyben megerősít bennünket, a tárcát abban, hogy jó úton haladunk, a 
környezetvédelem fontos ügy, és jól látható célkitűzések mentén tudunk dolgozni az 
elkövetkező időszakban, illetve tudjuk felhasználni azokat a forrásokat, amelyeket 
már említettem. 

Elfogadtuk a Nemzeti Biodiverzitás Stratégiát és a Nemzeti Természetvédelmi 
Alaptervet is, ezek nélkül nem tudnak sem az állam, sem az állammal együttműködő 
szervezetek sikeresek lenni. A Környezet és Energia Operatív Programnak 
köszönhetően az elmúlt néhány évben mintegy 120 ezer hektárnyi védett, illetve 
Natura 2000 terület állapota javult. Ezt a munkát folytatni fogjuk. Összeállítottuk és 
meghatároztuk a 2015 februárjában elfogadott Környezet és Energiahatékonysági 
Operatív Program, a KEHOP 4., természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések 
prioritási tervének szakmai tartalmát, valamint közreműködtünk a 2014-20-as 
időszak környezetvédelmi fejlesztésének megvalósítását szolgáló Környezet és 
Energiahatékonysági Operatív Programot véglegesítő munkálatokban. Ezt az Európai 
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Bizottság 2015 februárjában jóváhagyta. Szintén az elmúlt időszakban elkészítettük 
243 Natura 2000 terület fenntartási tervét EMVA-támogatás segítségével. Aktívan 
részt vettünk a LIFE „Kapacitásépítés Magyarországon” című pályázatban, valamint a 
LIFE integrált koncepciójának összeállításában is.  

Nagyon fontos terület a GMO-mentesség. Magyarország élére állt az Unió 
GMO-ellenes országcsoportjának. Az elmúlt időszakban indítványoztuk, hogy az Unió 
legyen GMO-mentes övezet. Kértük az Európai Bizottságot, hogy engedélyezés alatt 
álló vagy már engedélyezett GMO-növények termesztési engedélyének területi hatálya 
ne terjedjen ki Magyarország területére, kidolgoztuk a fogyasztói tej, hús, hal, tojás, 
méz, valamint a takarmányok GMO-mentes jelölésének jogszabályi keretét. Az elmúlt 
9-10 hónapban jó néhány kétoldalú megbeszélést is folytattam az EU tagállamaival 
azért, hogy a magyar kezdeményezéshez csatlakozzanak, illetve olyan jogszabályok 
szülessenek, erre tudtunk támaszkodni is, amelyek a tagállamok részére meghagyják 
a döntés lehetőségét a GMO-tiltás vonatkozásában. Nyilván a cél az, hogy az egész 
kontinens GMO-mentes legyen. Ez első nekifutásra aligha sikerülhet, de minél több 
ország van GMO vonatkozásában tiltó vagy ellenző állásponton, az nyilvánvalóan 
közelebb visz bennünket ehhez a célhoz. Szerintem egy nagyon jelentős eredmény az, 
hogy termesztési tiltást kért 17 EU-tagállam a GMO-kra, mégpedig Ausztria, Bulgária, 
Horvátország, Ciprus, Dánia, Franciaország, Németország, Görögország, 
Magyarország, Olaszország, Litvánia, Lettország, Luxemburg, Málta, Hollandia, 
Lengyelország és Szlovénia. Ezen kívül még 4 régió is véleményt nyilvánított. Az 
elmúlt időszakban az EU-tagállamok szinte valamennyi érintett miniszterével 
tárgyaltam, és elmozdulást látok abba az irányba, hogy egyre több tagállam a végén a 
GMO-mentesség álláspontjára fog helyezkedni. Vannak olyanok, amelyek 
köztársasági szinten, Németország például ebbe a kategóriába tartozik, de vannak 
olyanok, amelyek egyértelműen a GMO-ellenes klubba tartoznak vagy ahhoz 
csatlakoztak. Itt az élelmiszerek feliratozása, illetve a takarmányozásban a GMO-szója 
kiváltása egy rendkívül fontos feladatunk. Az agrártámogatások célzott 
felhasználásával elértük azt, hogy a GMO-mentes szója vetésterülete, illetve 
termésmennyisége is jelentősen nőtt az elmúlt időszakban.  

Nemzeti parki vonatkozásokban szeretném kiemelni azt, hogy 25 földtani 
alapszelvény és 43 természeti terület védetté nyilvánításáról és természetvédelmi 
kezelési tervének kihirdetéséről született döntés. A nemzeti parki termékvédjeggyel 
rendelkezők köre tovább bővült, ma már 150 termelő 520 terméke védjegyes, tehát 
egy plusz érték, amit sikerül bemutatnunk és hozzáférhetővé tennünk. A különböző 
látogatóközpontoknak, ökoturisztikai szolgáltatásoknak, tanösvényeknek, különböző 
fejlesztéseknek köszönhetően, a Csillagvizsgálótól a Lombkorona Sétányig, el tudjuk 
mondani, hogy évente mintegy másfélmillió regisztrált látogató fordul meg a nemzeti 
parkok területén. Nyilván legalább ennyi lehet az, aki nem regisztrál, csak sétál, 
túrázik egyet nemzeti parki védett területeken. A nemzeti parki közfoglalkoztatási 
program keretéből több mint ezer embernek értékteremtő munkahelyeket 
biztosítanak. Fontos génmegőrző feladatokat látnak el. Állattartó telepek létesültek jó 
néhány nemzeti parkban az elmúlt időszakban. Intézkedtünk arról is, hogy az uniós 
pályázati forrásokat maradéktalanul és hatékonyan felhasználjuk. 

Nagyon fontos feladatunk a Paksi Atomerőmű területén tervezett új 
atomerművi blokkok, tehát a Paks II. létesítéséhez és üzemeléséhez szükséges 
környezeti hatásvizsgálati eljárás lebonyolítása. Itt 11 ország jelentkezett be, szakértők 
részt vesznek valamennyi lakossági fórumon és egyeztetésen. Elindítottuk a „Fűts 
okosan!” kampányt, amelynek keretében a helytelen lakossági fűtés és a lakossági 
égetés környezeti és egészségügyi kockázataira hívjuk fel a figyelmet, meg azért is 
fontos, hogy a kisméretű szálló por, a füstköd egészségkárosító hatásaitól óvjuk a 
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lakosságot. A KEOP keretében több mint 2 milliárd forintból újítottuk meg az 
Országos Környezetvédelmi Információs Rendszert, amelynek eredményeképpen 
2015. január 1-jétől a környezetvédelmi adatszolgáltatások kizárólag elektronikusan, 
ügyfélkapun keresztül teljesíthetők. Valamint az OKIR keretén belül egységes 
hulladékgazdálkodási információs rendszer került kialakításra. Mindenki, aki 
érintett, szerintem ezt örömmel fogadta. 2105-ben az Országos Környezeti 
Kármentesítési Program alprogramjaiban közel 12 milliárd forint értékű állami 
feladatot terveztünk. Ez egy rendkívül jelentős feladat, és remélem, hogy az összeg a 
legsürgetőbb munkák elvégzéséhez elég lesz. Az állami felelősségi körben elvégzendő 
kármentesítési feladatokra a 2014-2020-as uniós finanszírozási programozásban a 
KEHOP harmadik prioritási tengelyén 22,8 milliárd forint, a TOP második 
prioritásában 71 milliárd forint áll rendelkezésre. A településihulladék-mennyiség 
további csökkentése és hasznosítása érdekében 2015. január 1-jétől bevezettük a 
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést az országban. Ez jól láthatóan, több 
hulladékfeldolgozó részéről is visszajelzésre került, a szelektivitás irányába tolja el a 
hulladékgazdálkodást, egyre több hasznos anyagot tudunk visszanyerni. 

Terveink szerint az elkövetkező időszakban, tehát 2020-ig további 100 ezer 
hektár védett és Natura 2000 terület helyreállítását tervezzük megvalósítani, és 
folytatjuk a Szövetség a GMO-mentes Európáért kezdeményezésben is az aktív 
munkát. Mintaértékű, színvonalas gazdálkodás mellett a szaktudás és technológiai 
ismeretek megosztásával kiterjesztjük az állatkihelyezési mintaprogramokat a 
nemzeti parkokban. Intézkedünk a nemzeti parki övezetek lehatárolásáról és 
jogszabályi kihirdetéséről is, így elősegítjük a természetvédelmi kezelési tervek 
készítését, illetve felgyorsítását. Elkészítjük a nemzeti parki igazgatóságok következő 
10 évre, tehát 2017-26-ig kitűzött feladatait és célkitűzéseit tartalmazó hosszú távú 
vagyonkezelési terveit is. Bízom abban, hogy ezt a megfelelő végrehajtási 
rendeletekkel, illetve jogalkotással elő is tudjuk segíteni. Felülvizsgáljuk a zajvédelmi 
jogszabálycsomagot és tervezzük az Országos Kármentesítési Program 
működtetésének és végrehajtása általános szabályainak kormányrendeletben történő 
rögzítését is. Lezárjuk a kihirdetés előtt álló, a levegő védelméről szóló 
kormányrendeletet. Elfogadásra került egy olyan irányelv, amely a közepes 
tüzelőberendezések légszennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szól. Ennek a 
hazai harmonizációja az elkövetkező két év feladata lesz. Hazai szinten fontos 
feladatunk, folyamatos munka a levegőminőségi programok, valamint a 
kisméretűszállópor-csökkentés ágazatközi intézkedési programjának végrehajtása. Itt 
a PM10-program átfogó felülvizsgálata is az idén meg fog kezdődni. Elindítottunk egy 
„Fűts okosan!” kampányt, nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezt folytassuk az 
elkövetkező időszakban. (Manninger Jenő megérkezik.) 

Több támogatási programot sikerült összevonnunk azért, hogy az Országos 
Légszennyezettségi Mérőhálózatnál egy nagy eszközfejlesztést hajtsunk végre. Egy 
svájci, magyar együttműködési programnak köszönhetően 2014-ben 175 műszer, 
mintavevők és laboratóriumi mérőeszközök, valamint két mobil mérőállomás 
beszerzése is megtörtént. Ez egy közel 1,8 milliárd forintos projekt, amelyből 1,6 
milliárd forint svájci támogatással valósult meg. 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Elnézést kérek, egy kicsit meg vagyok 
fázva, és kezdek berekedni, de természetesen állok rendelkezésre a kérdésekhez. Az 
elmondottakban igyekeztem összegezni a lehető legtömörebben azt, hogy a konkrét 
területünkön, a környezet- és természetvédelem vonatkozásában a tárca milyen 
munkákat végzett. Van néhány olyan kérdés, védett területek, földértékesítések, 
amelyek már a parlamenti vitanapon kellő teret kaptak. Ezekre most külön nem 
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kívántam kitérni, de természetesen, ha bármilyen kérdés van, arra én és a kollégáim 
szívesen válaszolunk. Köszönöm szépen, elnök úr. 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Én is köszönöm szépen, miniszter úr. Azt is külön köszönöm, hogy 
ilyen korrekten tartotta az időkeretet, illetve ajánlom a miniszter úr figyelmébe, hogy 
a nemzeti parki védjeggyel rendelkező termékek fogyasztása az egészségmegőrzésben 
és az ellenálló-képesség fokozásában jelentősen segíthetnek. 

Megnyitom a kérdések és hozzászólások lehetőségét. Kérdezem a bizottság 
tagjait, hogy ki az, aki kérdést, illetve hozzászólást kíván tenni a miniszter úr 
beszámolójával vagy más aktuális környezetpolitikai témával kapcsolatban. 
(Heringes Anita jelentkezik.) Kölcsönös udvariaskodást látok. (Heringes Anita: Én 
elkezdem!) Heringes Anita képviselő asszony. 

 
HERINGES ANITA (MSZP): Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy a 

miniszter úrral személyesen is tudunk találkozni és kérdéseket tehetünk fel, hiszen a 
parlamentben legtöbbször Nagy István államtitkár úrnak kell védenie a mundér 
becsületét mind agrárpolitikai, mind környezetvédelmi kérdésekben. Ezért örülök. 
Rengeteg olyan kérdést fel fogok tenni, amelyekre Nagy István megpróbált válaszolni 
a legtöbb esetben a legjobb tudása szerint, de miután a miniszter urat érintik, ezért a 
miniszter úrnak személyesen is feltenném. 

Nagyon szépen köszönöm és nagyon jól esett, hogy a „Te szedd!” programmal 
kezdte a miniszter úr a beszámolóját, hisz azt még az előző kormányban a 
környezetvédelmi miniszterünk, Szabó Imre indította el. Örülünk, hogy pártpolitikai 
alapon nem szüntették meg ezt a jó kezdeményezést és programot, reméljük, hogy a 
továbbiakban is ilyen jól tud működni.  

Azt gondolom, hogy sajnos az önök minisztériumával kapcsolatban rengeteg 
olyan hírt olvashattak az érdeklődő állampolgárok, amelyek megkérdőjelezhették 
bennük, hogy minden rendben van-e a minisztériumban. Az első ilyen kérdés a 
parlagfű, amit rengeteg fórumon felvetettünk, a pénz egy része visszakerült. Ahogy a 
civilektől halljuk és látni is lehet, most sem úgy történt minden, ahogy kellett volna, 
de, azt gondolom, a Parlagfű Kerekasztal a következő ülésére meg fogja hívni a 
miniszter urat, és ott fogjuk ezeket a kérdéseket feltenni. 

A következő kérdésem azzal kapcsolatos, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park 
határán súlyosan szennyező anyagok voltak. Illés Zoltán államtitkár úr elmondta, 
hogy többször jelezte a miniszter úr felé ezt a problémát, mégsem történt akkor 
semmi. Ennek mi volt az oka, miniszter úr, miért nem került napirendre és miért nem 
azonnal történt a probléma megoldása, hiszen rengeteg ember egészsége 
károsodhatott az idő múlásával? 

Rengeteg kinevezés volt, rengeteg esetben kérdés merült fel az emberben, hogy 
mégis hogyan történhetett meg, és a miniszter úr hogy nem tudhatott ezekről a 
kinevezésekről, és amennyiben nem tudott, akkor a felelősöket mikor láthatjuk 
ezekben az ügyekben. Ez volt például Horváth István szekszárdi polgármester 
ügyében, aki 2013 elejétől a sertésprogramért felelős miniszteri biztosként 
tevékenykedett és járta az országot. Ehhez képest a kinevezése csak 2014 
augusztusában látott napvilágot a közlönyben, hisz polgármesterként kettős 
munkaviszonyt nem is létesíthetett volna. Az a kérdésünk, hogy akkor hogy mehetett 
miniszteri biztosként a polgármester úr, és hogy szerepelhetett meghívókon, ha 
egyébként nem végezhette volna ezt a munkát. Kiss Szilárddal kapcsolatban is nyilván 
sokakban felmerül, hogy a miniszter úr ismerte-e őt, volt-e vele munkakapcsolata. 
Többször nyilatkozta a miniszter úr, hogy nem volt vele munkakapcsolata, mégis 
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miniszteri kitüntetést kapott, ebből kifolyólag valakinek biztosan volt Kiss Szilárddal 
munkakapcsolata, valahogy mégiscsak főállásban oda került önökhöz. 

Kérdésem lenne még a TIG ügyében is. A sajtóértesülésekben olvashattuk a 
Hungária Értékpapír Zrt.-nél a TIG-gel kapcsolatos anomáliákat. Egy belső anyagban 
az Index nevű újság azt találta, hogy a TIG felügyelőbizottságának elnöke már január 
22-én kezdeményezte a TIG-en belüli vizsgálat elindítását. Ezt a belső vizsgálatot 
azonban az új vezérigazgató csak február 25-én engedélyezte, éppen azon a napon, 
amikor Orbán Viktor miniszterelnök úr a minisztereit kérte, hogy nézzék meg, a 
brókercégekben vannak-e a minisztérium által felügyelt vagy százszázalékos 
tulajdonban lévő cégeknek vagy a minisztériumoknak pénze. A gyanú, hogy valami 
nincs rendben a TIG-en belül, így már egy hónappal a Buda-Cash bedőlése előtt 
felmerült. Ennek ellenére sem a cég vezérigazgatója, sem a Földművelésügyi 
Minisztérium nem tett semmit, noha a vizsgálat elindítása kérelméről a közigazgatási 
államtitkárnak valószínűsíthetően tudnia kellett. Az a kérdésünk, hogy ennek lesz-e 
felelőse, tudott-e bárki ezekről az ügyekről, amennyiben nem, akkor meg a 
minisztériumban milyen működés zajlik, mert ez sok mindent felvet az emberben. 

Még egy utolsó kérdésem lenne az első körben, ez pedig a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos. A múlt héten nyújtottunk be határozati 
javaslatot, az MSZP nevében én voltam a határozati javaslat aláírója, amelyben 
felvetettük, hogy milyen problémák vannak a hulladékgazdálkodás rendszerében. 
Pont dr. Rácz András helyettes államtitkár úr volt itt, aki azt mondta, hogy 
meggyőződésük szerint nincs az ágazattal olyan probléma, amely indokolná a 
határozati javaslat tárgysorozatba vételét. A tárgysorozatba vétel csak annyiról szólna, 
hogy a parlamentben lehet vitatni ezt a kérdést. Önök szerint akkor nincs probléma 
az ágazatban? Az a kérdésem, hogy a miniszter úr is egyetért-e ezzel, hogy a 
hulladékgazdálkodásban nincs probléma, fenntartható, jól működik, és a jövőben is 
ebben a rendszerben kell működtetni. Első körben ennyi lenne a kérdésem. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Kérdezem a bizottság tagjait, 

hogy kívánnak-e még szólni. (Bencsik János jelentkezik.) Bencsik János alelnök úr. 
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Miniszter Úr! 

Köszönjük a részletes beszámolót.  
Több olyan kérdést is felvetett, amely a bizottsági elnök úr által 

kezdeményezett, de a bizottság tagjaival előzetesen nem egyeztetett civilekkel való 
találkozón is felmerült. Ezek közé tartozik a szállópor-koncentrációban bekövetkező 
kedvezőtlen irányú változás is, amely valóban összefüggésben van a fűtési módok 
részbeni változásával elsősorban a társadalmilag, gazdaságilag elmaradottabb 
térségekben. Van egy kötelességszegési eljárás ebben a kérdésben. Azt szeretném, ha 
fókuszálnánk és markánsabban megjelenítenénk azt, hogy a kormányzat részéről 
milyen konkrét lépések történnek annak érdekében, hogy ebben a nagyon fontos 
kérdésben megnyugtató irányba változzon a helyzet mind a mérések vonatkozásában, 
mind a szabályozási környezet szigorításában. 

A másik lényeges kérdés, amely felmerült és a beszámolóban is elhangzott, a 
zajterheléssel kapcsolatos. Mindannyian látjuk, hogy a motorizáció, az újraiparosítás 
számos olyan lokális zajszennyezési forrást hozott magával, amely az ott élők 
szemüvegén keresztül nézve valóban kellemetlen, kényelmetlen helyzetet teremt. 
Egyre több helyi illetékességű civil környezetvédelmi, természetvédelmi szervezet is 
foglalkozik ezzel a kérdéskörrel. Említette a miniszter úr, hogy az új zajvédelmi 



11 

rendelet tervezete elkészült, és kihirdetés előtt áll. A kérdésem az, hogy a szakmai 
szervezetekkel, civil szervezetekkel ebben a kérdésben történt-e egyeztetés. 

Valóban nekem is személyesen az a tapasztalatom, hogy az elmúlt években 
jelentős számú természetvédelmi, környezetvédelmi beruházásra került sor az ország 
különböző területein, például vízgyűjtő-rehabilitációs programok, szemléletformálást 
is elősegítő tanösvények megvalósítása. A kérdés az, hogy ezek megjelenítésében a 
nyilvánosság irányába lehet-e tovább erősíteni a minisztérium szerepvállalását, hogy 
ez minél több ember számára láthatóvá váljék, hiszen a szemléletformálást is jelentős 
mértékben tudná segíteni, hogy a jó gyakorlatok erőteljesebben, markánsabban 
jelenhessenek meg. Persze tisztában vagyunk azzal, én magam is, hogy alapvetően 
még a gazdasági mérőszámok azok, amelyek meghatározzák a kommunikáció, a 
nyilvánosság működési rendjét. De talán el kellene mozdulnunk abba az irányba a 
fenntarthatóság felé való átmenet útján, hogy lássuk már világosan, hogy alapvetően 
nem az ember van a gazdaságért, hanem a gazdaság van az emberért, az emberi 
közösség pedig a természeti környezetben éli az életét. Tehát vannak olyan haszonvét-
lehetőségek, olyan gazdálkodási módok, amelyek megélhetést is tudnak biztosítani, 
tisztességesebb megélhetést tudnak biztosítani a mikro- és kisvállalkozások, a helyi 
közösségek számára úgy, hogy a helyben meglévő természeti erőforrások használata 
tartamosan történik meg. Kiváló fejlesztések, beruházások valósultak meg, ezeknek a 
bemutatása, társadalmasítása, a szemléletformálásba való bekapcsolása viszont nem 
minden esetben érzékelhető. 

Van egy kérdésem, amely összefügg a GMO kérdésével is. A magyar kormány 
ezen a területen valóban zászlóvivő Európában. Ugyanakkor formálódik egy 
transzatlanti befektetési megállapodás, amely némi aggodalmat kelt sokunk körében. 
Többen is vagyunk érintettek a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács munkájában. 
A legutóbbi plenáris ülésünkön is foglakoztunk a TTIP-pel, egy állásfoglalás-
tervezetet is kialakítottunk. Az még nem jelent meg, az elnökség nem hagyta jóvá. 
Ugyanakkor megjelentek olyan tanulmányok az elmúlt hetekben, amelyek azzal is 
foglalkoznak, hogy a magyar agrárgazdaság szempontjából nemcsak a GMO-t 
illetően, nemcsak kedvező, hanem kedvezőtlen, veszélyes folyamatokat is elindíthat a 
magyar termékek piacra jutását illetően. A kérdésem nem az, hogy a Földművelésügyi 
Minisztérium foglalkozott-e, tudom, hogy foglalkozott, a TTIP hazai hatásaival, 
hanem az, hogy hogyan értékeli, melyek azok az esetleges előnyök és melyek azok a 
körvonalazódó hátrányok, amelyek a magyar agráriumot és a jó minőségű élelmiszert 
előállító hazai vállalkozások helyzetét a TTIP esetleges elfogadása esetén érdemben 
érintenék. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm szépen. Kepli Lajos képviselő úr. 
 
KEPLI LAJOS (Jobbik): (Köhög.) Elnézést, miniszter úr, nem csak ön van 

megfázva. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány rövid kérdést szeretnék feltenni.  
Először is az Országos Környezeti Kármentesítési Programmal és általában a 

kármentesítésekkel kapcsolatban. Sajnos továbbra sem látom, hogy tervszerűen 
haladna Magyarországon a korábban, mintegy 20 évvel ezelőtt felmért területek 
kármentesítése, és hogy erre megfelelő költségvetési forrás lenne. A miniszter úr 
előbb említette, hogy a 2014-2020-as uniós költségvetési ciklusban milyen források 
állnak erre rendelkezésre. Ez nyilván elméleti forrás, hogy ebből gyakorlatban mennyi 
lesz felhasználva, az nagyrészt rajtunk is múlik. Másrészt 12 milliárd forintot 
terveztek, ha jól értettem, az évre, vagy a legsürgetőbb feladatokra. Valami olyasmit 
mondott a miniszter úr, hogy reméli, a legfontosabbakra lesz is forrás. Ezzel 
kapcsolatban szeretném megkérni, hogy kicsit fejtse ki bővebben, ennél a reménynél 
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számíthatunk-e valami többre is. Elég sok ügy felszínre került az utóbbi időszakban, 
akár az Illatos út, akár a hortobágyi, balmazújvárosi, lászlóházi veszélyes 
hulladéktároló kapcsán. Megvannak-e a források az elszállításra, ártalmatlanításra? 
Még egyszer mondom: a legnagyobb problémám az, hogy leginkább tűzoltó jelleggel 
történik a kármentesítési feladatok elvégzése, amikor a helyi lakosság, civil 
szervezetek vagy politikai párt nyomására, vagy bármilyen egyéb nyomásra 
napvilágra kerül egy ügy, és a média elkezd foglalkozni vele, akkor áll ki a kormány és 
akkor kezd intézkedni, miközben, jól tudjuk, több ezer ilyen potenciális szennyező 
forrás van Magyarországon. Semmilyen tervszerűséget nem látunk, hogy miként 
kívánja a kormány ezeket felszámolni vagy ezeket a vízbázisainkra veszélyt jelentő 
veszélyforrásokat megszüntetni.  

Szeretném megkérdezni, hogy mik az első tapasztalatok közel fél évvel az után, 
hogy a tárcától a Miniszterelnökség alá, a kormányhivatalokhoz átkerült az elsőfokú 
környezetvédelmi hatóság. A minisztérium részéről ezzel kapcsolatban milyen 
tapasztalatok vannak, változott-e önök szerint bármit a környezetvédelmi eljárások 
hatékonysága, történt-e romlás vagy esetleg javulás egyrészt az elsőfokú hatósági 
eljárások, engedélyeztetések ügyében, másrészt a felügyeleti ellenőrzési tevékenység 
kapcsán? Ezzel kapcsolatban is voltak a sajtóban különböző aggasztó hírek, 
információk. 

Örülök, hogy Bencsik alelnök úr a TTIP-t szóba hozta. Valóban, magam is a 
Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács ülésén élésen kikeltem az ellen, hogy az NFFT 
egy olyan állásfoglalást fogadjon el, amelyben akár csak szerepel az a szó, hogy 
egyetért azzal, hogy az Európai Unió ilyen egyezmény megkötésére irányuló 
tárgyalásokat folytasson. Valóban ez a szöveg azóta kedvezően módosult, még nem 
fogadta el az NFFT, remélhetően azt a verziót fogja elfogadni, amely a most aktuális 
verzió, és amely azt mondja, hogy semmilyen módon nem tudja ezt támogatni, illetve 
felsorolja azokat a kritériumokat, amelyeknek mindenképpen teljesülniük kell ahhoz, 
hogy egyáltalán szó lehessen egy ilyen egyezmény megkötéséről. Öntő, mint a 
kormány képviselőjétől azt kérdezném, hogy mi a kormány egyértelmű, igen vagy 
nem álláspontja ezzel kapcsolatban. Nem a feltételekről, egyebekről, hanem arról, 
hogy a kormány a jelen állás szerint alapvetően támogatja-e vagy nem az egyezmény 
megkötését.  

Egy természetvédelmi kérdés merül fel még. A természetvédelemmel 
kapcsolatban is sok aggályos téma napvilágot látott a sajtóban. Ezek közül csak egyet 
emelnék ki. Miután különböző természetvédelmi értékek és területek kerültek 
különböző érdekkörök hasznosításába, már aggodalommal figyeli az ember a budai 
Molnár János-barlang hasznosítására kiírt pályázatot. A Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság 10 évre kapott hasznosítási engedélyt erre a barlangra, búvármerülések 
elvégeztetésére, búvároktatásra. Mivel ő maga ezt nem tudja elvégezni, nyilván egy 
pályázatot… Nyilván? Sajnos Magyarországon ez nem nyilvánvaló. Pályázatot írt ki, 
amelyben egy magáncéget kíván megbízni, és 10 évre kiadja ezt a hasznosítást bérbe. 
Elég érdekes kritériumok vannak, magam is a pályázati feltételeket olvastam. Mivel 
ebben az országban élek és politizálok most már jó néhány éve, felmerül a kérdés, 
hogy ki áll e mögött, vagy ki lehet az, akinek az érdekében ezt ki kellett írni. Hogyan 
tudja a minisztérium biztosítani, hogy a természeti értékek ne károsodjanak egy ilyen 
üzleti szelleműnek tűnő tevékenység végzése során? Ennyi lett volna. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Miután nem látok kormánypárti 

jelentkezőt, ezért megkérem Bencsik János alelnök urat, hogy vegye át az ülés 
vezetését, hogy szót tudjak kérni. 
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(Az ülés vezetését Bencsik János, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Sallai Róbert Benedek elnök úrnak adom meg a szót. 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Miniszter Úr! Köszönöm szépen a beszámolóját és a tájékoztatást az ön által 
fontosnak tartott kérdésekről. Néhány pontban, néhány aktuális természet- és 
környezetvédelmi ügyben én is tennék fel kérdéseket, ha nem veszi tiszteletlenségnek. 

Kepli képviselőtársam már rákérdezett a kormányhivatalokkal való 
együttműködésre, hogy ez a környezeti ügyek képviseletében hogyan működik. Én is 
kíváncsi lennék ennek tapasztalataira.  

Szintén Kepli képviselőtársam a Molnár János-barlangot említette. De tudunk 
jó néhány más ügyet, Villánykövesd, de tipikus példa a balatonfenyvesi jachtkikötő, 
ahol a természetvédelmi érdekek nem igazán tudtak érvényesülni. Hogyan tudja 
képviselni a tárcája a kormányhivatalokkal szemben az esetleges szakmai 
fenntartásait ilyen konkrét ügyekben? 

A második kérdésem, hogy egyáltalán hogyan tudja a környezeti szempontokat 
érdemben képviselni a különböző ágazatokban, például a törvényjavaslatoknál, ha 
még érdemi közigazgatási egyeztetés sem kell hogy legyen, néhány esetben a 
hatásvizsgálatokról nem is beszélve. Tiszteletben tartom a miniszter úr azon 
véleményét, hogy a vitanapon megbeszélhettük a termőföld-privatizációval 
kapcsolatos álláspontjainkat, nagyjából ismerjük egymás álláspontját, tehát most 
csak szakmai, természetvédelmi vonatkozásban érdeklődök, hogy természetvédelmi 
ügyekért felelős miniszterként a Natura 2000 területek kijelölését értékesítésre 
hogyan értékeli. Illetve olyan területekét, amelyek egyébként védelemre javasoltak és 
nemzeti parki tervekben szerepelnek mint védelemre javasolt terület, ezeknek a 
megvásárlása ügyében később, ha védett lesz, intézkedni kellene. Ezekkel az 
intézkedésekkel hogyan tud egyetérteni, hogyan tudja a természetvédelem 
szempontjait érvényesíteni az agrártörekvésekkel, a mezőgazdasági törekvésekkel 
szemben, amelyek mindent be szeretnének vetni, és mindenütt mezőgazdasági 
művelést szeretnének végezni? 

Érdeklődnék, hogy milyen érdemi intézkedéseket tett, illetve kíván tenni annak 
érdekében, hogy számos település kommunálishulladék-gazdálkodása ellehetetlenült. 
Heringes Anita képviselőtársam tett fel ezzel kapcsolatos kérdéseket. Ez ügyben én is 
érdeklődtem már parlamenti keretek között, hiszen nagyon sok szolgáltató van 
ellehetetlenült pénzügyi helyzetben, és a jobb módú önkormányzatok, mint például 
Debrecen, tud segíteni a saját kommunális szolgáltatóján, míg jó néhány más 
településnek nincs meg ez az adottsága. Mire lehet számítani ezen a területen, lesz-e 
valami átfogó, hosszabb változtatás a hulladékgazdálkodás területén? Szintén 
hulladékgazdálkodási kérdésben kérdezném a szakmai álláspontját. Ugyanis Lázár 
János miniszter úr nyilatkozott arról, hogy a hulladékégetés szélesebb körű 
kiterjesztését szükségesnek látja. Nyilván kíváncsi lennék, hogy ezt milyen stratégia 
mentén, milyen környezet-egészségügyi szempontok alapján kívánja majd Lázár 
miniszter úr megvalósítani, illetve nyilván az ön meghallgatásán arra lennék kíváncsi, 
hogy környezetvédelemért felelős miniszterként hogyan áll ehhez a tervhez és 
törekvéshez. 

Egy aktuális ügyben szintén a véleményét szeretném kérni, és abban bízok, 
hogy nem lesz kormányzati-ellenzéki nagy ütközés. Önnek mint a természet- és 
környezetügyért felelős miniszternek mi az álláspontja a hágai per lezárását célzó 
tárgyalások kapcsán, intézményes formában közreműködik-e a természetvédelmi 
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értékek feltárásában, monitorozásában, azokban a vizsgálatokban, amelyek az 
esetleges ökológiai károk megszüntetését, Magyarország szükséges ökológiai 
vízpótlását célozná? Hadd mondjam el, hogy ezt a kérdést a legkisebb mértékben sem 
terveztem provokatívnak. Ugyanis a Baranyai Gáborral történt találkozáson 
számomra az derült ki, hogy megvan a lehetősége annak, hogy az ellenzéki pártokkal 
közös álláspont alakuljon ki, tehát a kormányzat nyitott arra, hogy az ügy ne politikai 
csatározások színtere legyen, viszont nyilvánvalóan kérdés az, hogy a környezet- és 
természetvédelem ezen monitoringok fenntartásával kapcsolatos forrásháttérrel, 
szakmai munkával, a szigetközi monitoringrendszer megőrzésével hogyan tud 
hozzájárulni. 

Kíváncsi lennék az álláspontjára az ügyben is, hogy a Liszt Ferenc Reptér 2011 
óta gyakorlatilag hatályos környezetvédelmi engedély nélkül működik. Nagyon sok 
zajvédelmi probléma merül fel a környező lakosság részéről az üllői, vecsési oldalról 
épp úgy mint Zugló, illetve Kőbánya oldaláról. Érdeklődnék, hogy ennek a 
működésnek a rendjével kapcsolatban tervez-e bármilyen változást. Tisztában vagyok 
azzal, hogy a hatósági engedélyezés a kormányhivatalokhoz tartozik, ennek ellenére 
környezetügyért felelősként kíváncsi lennék az álláspontjára. 

Örömmel vettem a beszámolóját a környezeti nevelési törekvésekkel 
kapcsolatban. Ennek ellenére talán tudja, hogy az erdei iskoláknak, ökoiskoláknak 
nagyon sok működési problémája van, talán tudja, hogy több évtizede működő 
zöldszervezetek sorra hagyják abba a tevékenységüket forráshiányok és 
ellehetetlenített működési feltételek miatt. Kíváncsi lennék arra, hogy tud-e ezen 
változtatni, és a környezeti nevelésnél látja-e annak lehetőségét, hogy például az 
ökoiskolákat segítse, mondjuk, a nemzeti parki látogatásában, kedvezményt adjon 
azoknak az erdei iskoláknak, ökoiskoláknak, amelyek jelen pillanatban forráshiányok 
miatt nem tudnak ilyen kirándulásokat tenni.  

Tisztelettel érdeklődnék azzal kapcsolatban is, ha már a civil szervezetek 
felmerültek, hogy sikerült-e már a miniszter úrnak találkozni zöld civil 
szervezetekkel. Az utolsó információm az volt, hogy öt éve nem volt intézményesített 
és szervezett találkozó. Ön a felelős miniszter ebben az ügyben. Több civil szervezet a 
környezet- és természetvédő civil szervezetek országos találkozóján szóvá tette, hogy 
miniszterként megtisztelhetné ezen szervezetek munkáját. Kíváncsi vagyok, hogy 
azóta sikerült-e már alkalmat találni, illetve ha nem, fog-e a következő időszakban 
erre valamennyi lehetőséget találni. 

Szintén érdeklődnék, ha megengedi, teljes mértékben szakmai 
természetvédelmi kérdésként, és nem szeretnék politikai kérdést csinálni ebből, a 
határvédelmi kerítésről. Nyilvánvalóan szakmai kérdés, hogy Kelebiánál a földikutyák 
élőhelyeit érintő kerítéstelepítés során megszegték-e a kerítésépítéssel a 
természetvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos szabályokat. Kíváncsi vagyok, 
hogy a faj nyúlványpopulációi hogyan lehetnek biztosítva olyan helyzetben, amikor 
esetleg a talajtömörítettség akadályozza a mozgásukat. Ez ügyben a természetvédelmi 
érdekek és értékek álláspontjának képviseletét el tudta-e látni? 

Több ellenzéki képviselőtársam említette már az Illatos út ügyét. 
Nyilvánvalóan ott is látjuk a Miniszterelnökség saját feladat- és hatásköreit. Kíváncsi 
lennék a saját szakmai álláspontjára, hogy mikor kerülhet sor ennek a teljes 
környezeti tehermentesítésére, illetve látja-e… 

 
DR. FAZEKAS SÁNDOR földművelésügyi miniszter: Elnézést kérek, olyan 

gyorsan hadar a képviselő úr, hogy nem tudom írni. Ha lehetne, lassabban! Tíz 
kérdésnél tartok eddig, de nem tudom írni. 
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SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Tisztelettel kérem az 
elnézését, időhatékonysági okokból a saját ütememet tartom.  

 
DR. FAZEKAS SÁNDOR földművelésügyi miniszter: De nem válaszolok rá, ha 

nem tudom leírni! 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Természetesen. Elnézését 

kérem.  
 
DR. FAZEKAS SÁNDOR földművelésügyi miniszter: Attól, ha hadar a 

képviselő úr, én még nem tudok gyorsabban írni! A megértését kérem. 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Rendben van, természetesen. 

Elnézését kérem.  
 
DR. FAZEKAS SÁNDOR földművelésügyi miniszter: Az előző bizottsági ülésen 

is kértem ezt. 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Rendben van, miniszter úr. 

Köszönöm a figyelmeztetést, igyekszem lassabban feltenni ezeket a kérdéseket és 
bármelyiket szívesen megismétlem, ha valamelyiket nem értette vagy nem tudta 
lejegyzetelni. 

 
DR. FAZEKAS SÁNDOR földművelésügyi miniszter: Az utolsót legyen szíves 

megismételni! 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Szintén kíváncsi lennék, a 

miniszter úr a beszámolójában említette a kormányzat szállópor-szennyezettségi 
mértékkel kapcsolatos feladatait és törekvéseit. A PM10-szennyezettségi 
határértékekkel kapcsolatban korábban kötelezettségszegési eljárás volt 
Magyarország ellen. Tud-e ennek a jelenlegi állapotáról és arról, hogy miként sikerül 
ennek megfelelni? 

A GMO-k ügyében egyetlenegy dologgal, egy kérdéssel szeretném csak 
terhelni. Tiszteletben tartom, és nagyon örülök, hogy a kormányzat és az ellenzék 
legalább a célok tekintetében egyetért, és igyekszik biztosítani az Európai Unió GMO-
mentességét. Nyilván vannak köztünk a megoldásra vonatkozó szakmai 
nézeteltérések, hogy hogyan látnánk ezt hatékonyabbnak. Viszont a bizottság 
elnökeként szeretném elmondani, hogy a Fenntartható fejlődés bizottsága és az 
Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága közösen hozott létre egy GMO-kerekasztalt, 
amelynek koordinátora jelezte felém, hogy nem döcögésmentes az együttműködés a 
minisztériummal. Kérdezném, hogy számít-e a kerekasztal további munkájára, tudja-
e a miniszter úr hasznosítani ennek a bizottsági kerekasztalnak a szakmai hátterét. 
Bizonyára a miniszter úr tisztában van azzal, hogy több egyetemi tanár és szakértő 
van ebben a kerekasztalban, amelynek a bizottságunk hasznát és segítségét veszi. 
Viszont az utolsó ilyen szakmai konferencia után a felelős koordinátor, Darvas Béla 
egyetemi tanár azt jelezte, hogy mellőzve lett az ilyen jellegű kormányzati feladatok 
végrehajtásából. Megköszönném, ha ez ügyben mondana pár gondolatot. 

Utolsó témaként már nem is annyira kérdést kívánok megfogalmazni, mint 
inkább a miniszter úrnak azt szeretném elmondani, hogy évek óta hallgatok, sok-sok 
éve, az előző kormányzati ciklusban is különböző környezetvédelemért felelős 
miniszterek beszámolóit, tehát ne vegye ezt személyesnek, mert ugyanígy ezeket a 
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gondolatokat elmondtam az elődeinek is. Mindig hallom, hogy mennyi pénzt 
költöttek el, mennyi fejlesztés volt, mennyi új tanösvény épült, mennyi forrás állt 
rendelkezésre európai uniós strukturális alapokból és egyéb helyekről, ugyanakkor 
nagyon kevésszer láttam azt, hogy miniszterek arról szeretnének beszámolni, milyen 
eredményessége van a környezetvédelemnek és a természetvédelemnek. Akkor 
ugyanis arról tudnánk beszélni, hogyan változott az elmúlt tíz évben, mondjuk, a 
rákos megbetegedések száma Magyarországon, és hogyan növekedett a 
környezetbiztonság ilyen indikátorokkal, hiszen feltételezhetjük, hogy a környezet 
védelme alapvetően az embert szolgálja. 

Ugyanígy, ha mondjuk, a fokozottan védett fajok magyarországi populációinak 
egyedszámát vesszük sorba, nyilvánvalóan tisztában vagyok azzal, hogy mely fajok 
esetében tud eredményt felmutatni Magyarország, hiszen ahol nemzetközi LIFE 
programok voltak, nagyon szép eredményeket tudtunk produkálni. De sok más faj 
esetében ez az indikátor nagyon ritkán merül fel. Arra szeretném biztatni anélkül, 
hogy ezt bármilyen támadásnak vegye, hogy ezen indikátorok alkalmazását építsék be 
saját munkájuk értékelésének rendszerébe, mert akkor a jövőben egy hitelesebb és 
korrektebb képet kaphatnánk Magyarország környezet- és természetvédelmi 
helyzetéről.  

Köszönöm szépen, hogy meghallgatta a kérdéseimet, és ha bármit elhadartam, 
akkor készséggel állok rendelkezésére. Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Az elnöki feladatokat visszaadom Sallai Róbert Benedek elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem még egyszer a bizottság tagjait, 

hogy van-e kérdés. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs kérdés és hozzászólás, 
a miniszter urat megkérem, hogy lehetőségeihez mérten a válaszadást megtenni 
szíveskedjen. 

Dr. Fazekas Sándor válaszadása 

DR. FAZEKAS SÁNDOR földművelésügyi miniszter: Köszönöm a szót. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Igyekszem válaszolni az összegyűlt sok kérdésre és majd 
lesznek olyanok, ahol kérem, hogy az államtitkár kollégáim egészítsék ki, amit 
elmondtam. Nyilván miután valamennyi kérdésre válaszoltam, a második körös 
kérdésekre is. 

Heringes Anita képviselő asszonynak mondom, hogy Nagy István államtitkár 
úr parlamenti államtitkár, tehát valószínűleg emiatt többnyire tőle kap válaszokat. De 
szeretném megnyugtatni, hogy valamennyi kérdéssel kapcsolatban, amit ön feltett, 
nem egyszer, nem tízszer, hanem már százszor nyilatkoztam a sajtóban, közlemény 
formájában is a legkülönbözőbb alkalmakkor, tehát nem hiszem, hogy túlzottan nagy 
információhiány lenne, de igyekszem majd pontosan válaszolni.  

Nem tudtam, hogy a „Te szedd!” mozgalmat Szabó Imre indította 
miniszterként. Gratulálok ehhez a fontos kezdeményezéshez. De egyébként a 
„Tisztítsuk meg Európát!” EU-projekt része ez, tehát valamennyi EU-tagállam részt 
vesz a „Te szedd!” mozgalomban, és erre a „Tisztítsuk meg Európát!” programra 3,6 
milliárd forint az idei forrás. De hiába hirdet meg az EU bármit… Elnézést ez 
pontatlan adat, tehát a „Te szedd!” mozgalomra megvan a saját, több százmilliós 
keret, és ez a 3,6 milliárdos kereten belül van. Szerintem bármit is dönt az állam, 
bármit is dönt akár az előző miniszter, vagy a mostani miniszter, vagy a minisztérium, 
vagy bármilyen hangzatos címet adunk egy mozgalomnak, ha az emberek nem 
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csatlakoznak hozzá, az sikertelen, eredménytelen. Azt nagyon nagy sikernek tartom, 
hogy a „Te szedd!” keretében Magyarországon vesznek részt a legtöbben. 
Mindenkinek, aki közreműködik, teljesen függetlenül attól, hogy melyik pártban vagy 
civil szervezetben dolgozik, szeretném megköszönni, hogy ezt szívügyének tekinti, és 
remélem, hogy a jövőben is ez a mozgalom megmarad, egyre többen csatlakoznak 
hozzá, akár személyes példával is. 

A parlagfűre szánt pénz egy része visszakerült. Tisztelt képviselő asszony, a 
magyar kormány több tízmilliárd forintot fordított a külterületek, utak, árkok, vasúti 
töltések rendbetételére a Start munkaprogram keretében. Tehát ahhoz képest ez az 
összeg viszonylag kicsi. Hozzátartozik, hogy a kormány úgy döntött, és ebben az FM is 
egyetértett, hogy a civil szervezetek használhassák fel ezt a keretet. Nem értesültem 
arról, hogy ez ellen különösebb kifogás lett volna, mert több körös egyeztetést 
követően alakult ki végül is ez a felhasználási mód, és a keretet ennek mentén 
költöttük el. Az volt a lényege, amihez én is ragaszkodtam, hogy ne laptopokra, 
számítógépekre, propagandára, meg nem tudom, mikre költsük el a pénzt, hanem 
inkább kapára-kaszára és tényleges parlagfűirtás következzen be úgy, ahogy 
egyébként azt a gazdáktól, földtulajdonosoktól és önkormányzatoktól is 
megköveteljük. Tehát nem tudom, hogy mi volt itt a kifogás, de ha konkrét probléma 
van, természetesen megnézzük. Ennek nincs akadálya, hogy a programot ilyen 
szempontból is kiértékeljük. 

Hortobágyi Nemzeti Park. Nem értettem, lehet, hogy tényleg túl lassan írok. 
Mi itt a konkrét kérdés, mi az, ami nem került napirendre? 

 
HERINGES ANITA (MSZP): Miért késlekedett ennyi ideig? 
 
DR. FAZEKAS SÁNDOR földművelésügyi miniszter: Nem késlekedett a 

minisztérium egyáltalán!  
 
HERINGES ANITA (MSZP): De az államtitkár úr jelezte ön felé háromszor is, 

ahogy ezt tőle tudjuk.  
 
ELNÖK: Elnézést kérek, a második körben lehet pontosítani! A jegyzőkönyv 

miatt a mikrofon használata szükséges. Ha van valakinek pontosító kérdése, a 
második körben lesz lehetőség erre! 

 
DR. FAZEKAS SÁNDOR földművelésügyi miniszter: Balmazújvárosnál a 

következő történt. Úgy, ahogy annak a rendje megvan, a megfelelő nem nemzeti parki 
terület, a város külterületén található úgy, ahogy annak a rendje megvan. Az 
államtitkárság jelezte a tárca részére. Szó nincs arról, hogy késlekedtünk volna. A 
tényállás pontos kiderítése jogi oldalról, hogy itt végül is egy privatizáció 
maradványáról van szó, ahol egy tulajdonos nem hajtotta végre, amit vállalt, és több 
jogszabályt megsértett, nyomozás van folyamatban, ez megnehezít egy ilyen 
döntéshozatalt, hiszen nem kizárólag a magyar állam felelőssége ez. Ott valakik 
vállaltak kármentesítési kötelezettséget, és nem tettek ennek eleget. Arról nem is 
beszélve, hogy ennek jelentős pénzügyi vonzata van, az adófizetőknek kell helytállni 
ilyenkor azok helyett, akiknek kötelességük lett volna. A kormány ezt több 
alkalommal tárgyalta, utána ment be előterjesztés. Tehát volt ennek egy előkészítő 
szakasza is. Azt nem rovom fel senkinek sem, ha a teljes folyamatról nincsenek 
információi. A kormány ebben végül döntött. Nem egyszerű egy ilyen hulladéklerakó 
felszámolása. Egyébként úgy tudom, hogy folyamatban vannak a munkák, legalábbis 
a fedezet biztosított. De ha előre tudtam volna, hogy ez egy kérdés, akkor 
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természetesen bekérek erről egy naprakész jelentést. Hozzátartozik, hogy 
Magyarországon ezres tételekben vannak veszélyes hulladékot tartalmazó területek, 
lerakók, felhagyott ipartelepek, a legnagyobb részük a szocialista iparosítás 
időszakából. Ebben Közép-Kelet-Európában nem vagyunk kivételek. Sőt Európában 
is komoly gond ez száz évre visszamenőleg. Erre ki akarok térni még. Hogy most 
néhány év alatt mennyit tudunk erre fordítani, és hogy ez mennyire hatékony, azt 
hiszem, egyetlen kormány sem veheti magára évtizedek keresztjét. Arról nem is 
beszélve, hogy az adófizetők pénzével is úgy kell gazdálkodni, hogy jusson másra is, és 
lehetőleg a legveszélyesebb helyzeteket szüntessük meg.  

A kinevezésekkel kapcsolatban nem tudom, mi az a rengeteg kinevezés, tisztelt 
képviselő asszony. Bizonyára a minisztériumi struktúrákból adódik, hogy ma 
Magyarországon, ahol néhány minisztérium van, egy miniszter több száz ember 
kinevezéséről dönt, hiszen intézményvezetők, gazdasági vezetők, igazgatók egyaránt 
ebbe a körbe tartoznak. Horváth István miniszteri biztos úr az én megbízásomból, az 
én felkérésemre működött és működik közre most is néhány kiemelten fontos feladat 
ellátásában, a sertésstratégia megvalósításában. Az egész dolog arra vezethető vissza, 
ez tény és való, hogy én mondtam, hogy Horváth István miniszteri megbízott, 
egyébként egy mangalicafesztivál megnyitóján. Lehet, hogy pontatlanul fogalmaztam. 
De a feladata változatlan akár megbízottként, akár biztosként, ami eltérő kategória, a 
biztos olyan, hogy státussal rendelkező, kinevezett munkakör, a megbízás pedig egy 
közvetlen munkavégzésre irányuló megállapodás. A feladata változatlan. Tehát azt 
hiszem, inkább a szavakon lovagolásnak egy erőltetett formája ez, talán belekötünk 
valamibe, hogy a vessző errébb vagy arrébb van, vagy eltérő szóhasználatba 
kapaszkodás. Azt hiszem, ennek ebből a szempontból semmiféle jelentősége nincs. 
Egyébként polgármesterként az akkori jogszabályok alapján elláthatta azt a feladatot, 
amivel megbíztam. 

Kiss Szilárd ügyével összefüggésben nem kívánok különösebben nyilatkozni. 
Itt már minden elhangzott és minden megtörtént. Én is ugyanolyan érdeklődéssel 
várom a büntetőügy végét, mint ön, de ön, aki nagyon alaposan figyelemmel kísér, 
úgy látom, mindenféle dolgot, bizonyára azt is látta, hogy a Kiss Szilárd elleni 
büntetőügy nincs összefüggésben a részére adott megbízással, illetve a minisztériumi 
tevékenységével. Erről egy hivatalos nyilatkozat van, tessék szíves lenni azt is 
elolvasni. Egyébként körülbelül 770 dolgozó van a minisztériumban. Évente ezerre 
menő kitüntetés van az aranykoszorús gazdától az Életfa díjig, a különböző szakmai 
elismeréseken keresztül a dicsérő oklevelekig mindenféle, egy töredékével vagyok 
közvetlen munkakapcsolatban azoknak, akiket kitüntetek. Egy részükkel lehet, hogy 
ott a helyszínen találkozom életemben először, mondjuk, azzal, aki ötven éves 
szakmai múltra visszatekintő professzor, nem biztos, hogy valaha találkoztam. Ebből 
szerintem ilyen messzemenő következtetést nem kell levonni. Ha Kiss Szilárd valami 
olyat követett el, amit nem lett volna szabad, arról majd a bíróság nyilván állást fog 
foglalni.  

A TIG-gel kapcsolatban. Kifejezett tiltás volt az FM intézményrendszerében és 
cégeinél arra, hogy valaki ne az államháztartás rendszerében, hanem azon kívül 
kössön le pénzt. Ezért fel sem merült annak a gyanúja, hogy a TIG-nél ilyen 
szabálytalanság történt. A TIG vezetését leváltottam, a szükséges 
büntetőfeljelentéseket megtettük. Nem tudom, ezen kívül még mit vár tőlem. A 
felelősséget pedig a nyomozás meg fogja állapítani, tisztelt képviselő asszony, 
amennyiben történt kár, hiszen még a kár kérdése nem dőlt el, a brókerbotrányok 
kapcsán van egy kárenyhítési vagy kártérítési alap, most pontosan nem tudom, ennek 
mi a neve, ott majd eldől, hogy keletkezett-e kár és az mekkora. Én is érdeklődéssel 
várom a nyomozás eredményét, hogy pontosan mi történt. Nekem megvan a 
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felelősségem arra, hogy egyértelmű szabályok és utasítások legyenek a kinevezett és 
megbízott dolgozók irányában is. Ebben az esetben is az FM kifejezett tiltása ellenére 
történt valami, és ennek megfelelően azokat a retorziókat, amelyekkel én 
rendelkezem, alkalmaztam.  

A következő kérdés a hulladékgazdálkodásra vonatkozott. Miképpen működik 
a hulladékgazdálkodás, hogyan ítélem meg ezt? Átmeneti időszak ez a mostani. Ez 
nyilván nehézségekkel jár, volt egy rezsicsökkentés, ami lejjebb vitte az árakat. 
Látszik, hogy összességében a magyar hulladékgazdálkodás talpon tudott maradni, 
tehát volt benne olyan tartalék, hogy a rezsicsökkentést elbírja. Vannak olyan cégek, 
amelyek nehezebb helyzetben vannak. Ezeknek a megsegítésére vannak különböző 
pénzügyi alapok is. Szerintem néhány hónap alatt, illetve a jövő év első félévében a 
helyzet stabilizálódik, és kialakul egy végleges koncepció, amin dolgozunk, jelenleg ez 
kormányülés előtti egyeztetési stádiumban van. Az viszont fontos célkitűzésünk, hogy 
a hulladékgazdálkodás döntően magyar, nemzeti tulajdonban, önkormányzati 
tulajdonban legyen. 

Szeretném, ha nem keverném össze a sorrendet. Utána, ha jól látom, Bencsik 
János képviselő úr kérdései következtek. A szállópor-koncentrációnál kedvezőtlen a 
folyamat, ez kétségtelen, hiszen a földgázfűtésről a biomasszára történő visszatérés 
nyilvánvalóan szálló porral jár. Nyilván ezt is abban az összefüggésben kell nézni, 
hogy ugyanakkor az importföldgázt kiváltjuk és ezáltal a globális felmelegedés nem 
kap plusz utánpótlást, hiszen a biomassza mindig újratermelődik, nem kerül plusz 
energiamennyiség a légkörbe. Itt egy rendelet készül, egy ágazatközi csökkentési 
programot hirdetett a kormány. Ebben több minisztérium is részt vesz. A fűtőanyag-
minősítésre vonatkozóan rendelet van előkészületben.  

A kötelességszegési eljárásról most nincs konkrét napi adatom. Úgy 
emlékszem, minden állam ellen beindult. Elég érdekes, hogy az EU, amely a 
tagállamok összessége, elfogad egy olyan rendelkezést, aminek utána senki nem tud 
megfelelni, aztán majd magyarázkodni kell a Bizottságnál, a bíróságon, meg a 
parlamenti bizottságokban, itt is arról, hogy ez micsoda. Ezt a helyzetet örököltük, 
remélem, hogy sikerül valamilyen működőképes megoldást találni erre a problémára. 
Majd kérem V. Németh Zsolt államtitkár urat, hogy egészítse ki az általam 
elmondottakat. 

Zajvédelmi rendelettervezetnél a szakmai szervezetekkel történt egyeztetés. Az 
államtitkár úr személyesen fogadta őket. 

A természetvédelmi beruházások megjelenítésével teljesen egyetértek. Egy 
részük vadonatúj, tehát nyilván nem is lehet benne a köztudatban. De vannak olyanok 
közöttük, amelyek gyorsan felívelő pályára álltak, hiszen az egyik, a bakonybéli 
fejlesztés, a Csillagvizsgáló olyan, hogy fél év, egy év, amíg bejut valaki. Most 
átadtunk egy csillagparkot is a Zselicben, és ott is óriási érdeklődés van. Vannak 
kevésbé attraktív látnivalók, vagy a nagyvárosoktól távol lévő helyeken található 
értékek, amelyekre külön figyelni kell. Tehát ezt nagyon fontos jelzésnek tartom, és 
kérem, hogy mindenki a rendelkezésre álló eszközökkel segítsen, hogy tényleg minél 
több magyar ember látogassa meg ezeket az értékeket és ne külföldön, hanem 
mégiscsak idehaza töltsék el a szabadidejüket.  

A természetkímélő gazdálkodási módokra szintén érvényes, hogy a gazdákat, 
földhasználókat olyan helyzetbe kell hoznunk, hogy lássák meg a lehetőséget arra, 
hogy másképpen is lehet sikeresen termelni. A nemzeti parki termék jó példa erre. 
Tehát általában bio-, helyhez kötődő, márkázott termék és még el is adható, meg lehet 
belőle élni. Egy ormánsági sajt jó példa erre, egy jó esettanulmányt is megér. 
Egyébként egy teljesen kilátástalan helyzetben lévő vidéken, ahol az Ormánság nem 
mindig pozitív kitételt hordoz, mert ugyan gyönyörű táj, de gazdaságilag nagyon lent 
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van, demográfiai mélyponton van, mégis lehet márkát építeni. A tiszta, egészséges 
környezetre alapozva megélhetést talál egy családi gazdaság. Itt a tájgazdálkodásnak, 
a tradícióknak rendkívül nagy szerepe van.  

Új lehetőségeink vannak egyébként a nemzeti parki állattartó telepeknél. Ezek 
integráló, állatkihelyező feladatot is ellátnak. Több ilyennek az átadása megtörtént, jó 
pár állatfaj számára biztos hátteret jelent, hogy állami tulajdonban, szakértelemmel 
felvértezve tudjuk ezeket megőrizni. 

A GMO, szabadkereskedelmi egyezmény vonatkozásában teljesen egyetértek 
azzal, hogy nagyon ébernek kell lenni. Az FM folyamatosan figyeli, hogy miképpen 
haladnak ezek a tárgyalások. Ha kell, azonnal reagálunk, illetve a társtárcák részére az 
információkat továbbadjuk. Szerintem itt nincs végleges kormányálláspont, még van 
idő a tárgyalásoknál, amikor szükséges lesz, akkor tudja a kormány meghozni ezt a 
döntést. Kepli képviselő úrnak volt egy ilyen kérdése, azt hiszem. 

Mik az előnyök és a hátrányok a szabadkereskedelmi egyezménynél? Ez azt 
jelenti, hogy könnyebb bejutni az USA piacára. Ha csak azt nézzük, hogy másfél millió 
magyar van az Amerikai Egyesült Államokban, akik kinn is keresik a magyar 
élelmiszert, akkor ez egy felvevőpiac. Egyúttal egy identitáserősítő lehetőség is. Ez egy 
komoly előny azért, amivel nem olyan könnyű élni, mert elég nehéz bejuttatni 
termékeket. Várakozási idők vannak, hatósági engedélyezések, raktárakban kell 
parkoltatni a termékeket. Az USA-ban a szeszadó kérdése behatárolja, hogy 
miképpen és hol tud valaki árusítani italokat, márpedig egy pálinka, egy borféleség 
nagyon fontos nemzeti értéket is kifejező termék. Tehát ez egy kétségtelen előny. És 
nyilván még vannak más potenciális vásárlók is, akik szóba jöhetnek. Tehát a magyar 
mezőgazdaság számára ez egy jelentős dolog. De a hátrányok szintén 
elgondolkodtatók. Az USA-ban a GMO szabadon felhasználható egyes termékeknél, 
mint a csemegekukorica, marhahús előállítása, most nem akarok erre külön kitérni, 
láttunk erről pár filmet, egészen olcsón kerülhetnek be a piacra. Az állatok klónozása 
megengedett, az élelmiszerekre vonatkozó előállítási eljárásokat tartalmazó szabályok 
lényegesen megengedőbbek, igazából nem is annyira borászkodás, hanem wine 
chemistry van az USA-ban. Tehát nyilván az egész európai mezőgazdaságnak egy 
komoly kihívás, ha ez a piac így megnyílik, a mi piacunk is az USA számára. Tehát ezt 
alaposan végig kell gondolni. 

Kepli Lajos képviselő úr kérdése: kármentesítési program mennyire 
tervszerűen halad, megfelelő költségvetési forrás kellene. Volt ezzel kapcsolatban, ha 
jól látom, más kérdés is. Nálam eltérő adatok vannak. 2500-3500 feltárt veszélyes 
hulladékot tartalmazó helyszín van, ami lehet egy téeszudvar hátuljában egy 
digógödör, amelybe negyven éven keresztül hordtak ezt-azt, vagy egy felhagyott 
ipartelep, bánya, tehát rengeteg van. Azt, hogy erre hogy lehet rátervezni egy 
költségvetési forrást, nagyon nehéz lenne megmondani, hiszen nagyságrendekkel 
nagyobb az igény, mint amennyi rendelkezésre áll. Az 1990-es becslés szerint 1000 
milliárd forint igény volt akkor. Azóta eltelt 25 év. Ehhez képest a KEOP 22,8, a TOP 
pedig 71 milliárd forintot tartalmaz. Nyilván vannak olyan kármentesítések, 
amelyeket a magánszféra végez, mert máshogy nem tudja használni az ingatlant. 
Tehát ezt nem teszem hozzá. Az elmúlt években egyébként volt tervszerűség, mert 
tervszerűség az is, hogy a legveszélyesebbeket próbálja felszámolni az állam, vagy 
azok az állami szervek, amelyeknek ez a feladata, de mindig van haváriahelyzet, 
amikor kiderül valamilyen telephelyről, hogy anyag jutott a környezetbe, vagy 
körbeépítették, vagy valamilyen más aktualitása van. Tehát mindig lesz ebben egy 
tűzoltó jelleg, nem is lehet máshogy. A környezeti csapások, a környezetvédelmi 
szempontból kritikus állapotok világszerte is mindennaposak. Az a feladatunk, hogy 
ha szükséges, a magyar állam gyorsan, hatékonyan be tudjon avatkozni, és 
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gyakorlatilag 100 éves lemaradásokat pótolva tudjuk megvédeni az embereket. Majd 
még kérem az államtitkár urat, hogy egészítse ki. Az elmúlt időszakban néhány 
hónap, de ha kellett, néhány óra alatt is tudott reagálni az állam. Ugyanakkor azzal 
tisztában kell lenni, hogy nem egy olcsó dolog. Súlyos milliárdokról van szó egy 
viszonylag kis környezetszennyezés esetében is.  

A környezetvédelmi hatóságnál mik a tapasztalatok? Jók a tapasztalataink, bár 
fél év után szerintem még korai értékelni, hogy konkrétan mit, milyen változásokat 
lehet észlelni. Úgy látom, hogy a hatóságok teszik a dolgukat. Nem tudom, milyen 
negatív hírek voltak. Alig hiszem, hogy a közigazgatásnál mindig csak pozitív hírek 
lennének. Nyilván vannak jogszabályok, emberek dolgoznak, a helyzet változik, és 
egy-egy ügy megítélését is csak a konkrét adatok ismeretében lehet eldönteni. 

A szabadkereskedelmi megállapodás kapcsán a kormányálláspontot mondtam. 
A következő a Molnár János-barlang. Nem vagyok naprakész a több ezer 

barlang vonatkozásában, hogy éppen melyiknek hogy van a hasznosítása, de azt 
tudom, hogy a nemzeti park példásan gazdálkodik a rábízott barlangokkal, régészeti 
lelőhelyekkel, természetes és emberi kéz által alkotott üregekkel. Ez egy egyedülálló 
barlang, a világon talán nincs hozzá fogható, vagy esetleg még egy, ez egy termálvizes 
barlang, olyan 35 fokos, tehát forró víz van benne. Korábban ott szabadrablás volt, 
szabályozatlan körülmények voltak. Volt halálesettel végződött merülés. Pénzért 
engedtek be oda valakiket, ki tudja, milyen anyagok halmozódtak fel a barlangban 
információim szerint. A nemzeti park felügyeli ezt a barlangot. Bekérjük pontosan ezt 
a pályázatot. Nekem nincs arról részletekbe menő tudomásom, hogy a hasznosítására 
milyen pályázatot írt ki a nemzeti park, mint ahogy arra sincs, hogy, mondjuk, egy 
turistaházra vagy egy büfére, vagy egy látogatóközpontban a nemzeti parki boltra 
milyen szerződést kötöttek. Természetesen meg fogjuk nézni. 

Igyekeztem minden kérdésre válaszolni. Nem tudom, jól írtam-e össze, 
maradt-e esetleg ki kérdés, amelyre nem válaszoltam. (Kepli Lajos: Egyelőre 
köszönöm.) Köszönöm. 

Sallai Róbert Benedek képviselő úr. Már említettem, hogy a 
kormányhivatalokkal jó az együttműködésünk. 

A balatonfenyvesi jachtkikötő BM-terület, tehát erre bővebbet most nem tudok 
mondani. Utána tudok nézni. Esetleg az államtitkár úr hozzáfűz ehhez valamit. 

Természetvédelmi területek értékesítése, védelemre tervezett területek. Védett 
területeket nem adunk el, tehát nemzeti parki területet az állam a „Földet a 
gazdáknak” program keretében nem értékesít.  

Látom, hogy a Natura 2000 területeknél kapcsán van vita. Natura 2000 terület 
közel 2 millió hektár van Magyarországon. Az ország területének 21 százaléka van 
ebben a körben, és ebből 20 ezer hektár az becsülhetően, ami értékesítésre lesz kiírva, 
mert nem tudjuk, hogy ebből mit vásárolnak meg. Ez egy viszonylag kis rész. A 
Natura 2000 területnél elsősorban nem a terület védett, hanem a rajta lévő állat- és 
növényfajok. Védett érték van tehát a területen, amely külön figyelmet érdemel. De 
egyébként a magyar természetvédelmi jog a védett értéket akkor is kiemelten kezeli, 
ha az magánterületen van. Ha Natura 2000 területek meghatározó része eddig is 
magánterületen van, én nem látom akadályát annak, hogy akkor még iksz 
mennyiségű hektár ebbe a tulajdonosi körbe kerüljön. A gazdálkodók hozzászoktak 
ahhoz, hogy együtt kell élni a Natura 2000 értékekkel, mert lehet, hogy a 
szántóföldjükön is van. A karcagi határ 40 százaléka Natura 2000 terület, 
szántóterületek is, mert, mondjuk, madárvonulási irányba esnek, vagy madarak 
táplálkozását szolgálják és így tovább. Tehát szerintem a védendő érték a lényeg, és a 
magyar állam akkor is tudja biztosítani a védettséget, ha az magánterületen van. Épp 
úgy, ahogy más esetekben is. Tehát ha nem védett területen fészkel egy védett madár, 
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például egy sólyom, egy héja, vagy bármilyen ragadozó madár, attól az még védett, és 
nem kell sem Natura 2000-esnek lenni, sem természetvédelmi területnek. Tehát nem 
látom ezt a problémát. Most is értékesítünk területeket egyébként, minden nap van 
olyan, hogy fél-egy hektár, kis területek kerülnek értékesítésre. Három hektárnál kéri 
a gazda, hogy megvehesse, mert mondjuk, beékelődik a területébe, az egész területe 
40 hektár Natura 2000, a közepén meg van 2 hektár, ami állami és szintén Natura 
2000. Ha el tudjuk érni, hogy a saját területén védje a Natura 2000-es értéket, akkor 
nyilván a beékelődött állami területnél sincs veszélyben, ha átkerül a tulajdonába. 
Tehát azt hiszem, hogy itt ez nem jelenthet gondot. 

Majd tájékozódom, hogy külön védelemre tervezett terület mennyi van, és ott 
van-e jelentősége annak, hogy kinek a tulajdonában van. 

Azt viszont szeretném jelezni, hogy a gazdák nem akarnak minden területet 
bevetni, ez túlzás. Most is rengeteg terület van, például legelő, amely nincs bevetve, 
pedig a gazdák tulajdona, de védendő érték van rajta és így tovább. 

A települési hulladékgazdálkodás, hulladékszállítás. Az ellátás mindenhol 
biztosított. A Belügyminisztérium ezt feladatként kapta és megoldja. Látom, hogy a 
sajtóban, volt hivatkozás sajtóhírekre is, röppenek fel információk, gyakran világvége-
hangulatot jeleznek. Már a nyáron azt hallottam, hogy Gödöllőn a Zöld Híd, azt 
hiszem, ez a neve a szolgáltatónak, egy héten belül csődbe megy és leáll. Nyáron 
hallottam. Még mindig működik! Tehát szerintem azért a valóság nem mindig azonos 
azzal, ami sajtóhírverés formájában megjelenik. 

Hulladékégetés vagy lerakás? Tisztelt Bizottság! Ez egy nagyon fontos téma, és 
azt hiszem, mindenképpen hasznos, ha erről eszmét cserélünk. Nyilvánvaló, hogy az 
eddigi hulladékgazdálkodási rendszer arra épült, hogy begyűjti, szelektál valamennyi 
részt, és utána lerakja. Ennek az eredménye az, hogy az ország felhagyott, illetve 
üzemelő hulladéklerakókkal van tele. Szinte minden nagyobb település határában 
megtalálhatók ezek. Az a kérdés, hogy mi lesz a maradékkal. Lerakóba kerül vagy 
égetőműbe? Nem véletlen szerintem, ott a közeli példa, Ausztria, de általában a 
nyugati országok azt a megoldást választják, hogy a lerakás helyett a maradék 
égetését támogatják, mert nem tudják hova tenni a lerakókat. Úgy tudom, EU-
irányelvek is ebbe a tendenciába illeszkednek. Nem tudják hova tenni a lerakókat. 
Ráadásul, ha van egy lerakó, egy idő után felmerül egy rekultivációs igény, mert iksz 
ideig szigetel, iksz ideig zár, utána elkezdi a környezetet szennyezni, és utána hirtelen 
jönnek a haváriahelyzetekről a jelentések, hogy az állam miért nem volt elég 
tervszerű, ugye, Kepli képviselő úr, a haváriahelyzetek elhárításában. A legjobb 
megoldás az, ha a hulladékból az értékes anyagot kimentjük, leválogatjuk, 
felhasználjuk, ami pedig nem hasznosítható, elégetjük. Közte van egy olyan rész, 
építési törmelék stb., ami részben használható vagy valamilyen depóniában 
elhelyezhető, és akkor a hamut, tehát a maradékot kell elhelyezni, a maradék 
lerakókban. A lerakók száma, ahogy betelnek, fogy. Van egy 10-20 évnyi tartalék a 
lerakóknál, de ez eltérő, mert van, ahol 5 év múlva telik be, van, ahol pedig 20 év 
múlva. Ha megnézzük, hogy a hasznosítás miképpen alakul, Svájcban például az 
energetikai hasznosítás 49 százaléka a lerakott hulladéknak, Németországban 35 
százalék, Ausztriában is 37 százalék. Tehát azt hiszem, hogy a hulladékkezelés, 
különösen a mai technológia mellett, biztonságos az égetés esetében is. Azt sem 
könnyű nyilván elhelyezni, de mindig könnyebb egy pár égetőerőművet, mint 40 
hulladéklerakót telepíteni. Ausztriában a legjobb példa erre egyébként a bécsi 
hulladékégető-mű, amely a belvárosban található. Lengyelország éppen most épít 
ötöt. Szerintem továbbgondolása a magyar előkészítő munka annak, hogy a korábbi 
időszakhoz képest talán ebbe az irányba kell mozdulnunk. Magyarországon is és 
egyébként Budapesten eredményesen működik egy hulladékégető-mű. Tehát ez a vita 
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még nem zárult le, de az biztos, hogy valamilyen megoldást kell arra találnunk, hogy 
ne építsünk még 40 hulladéklerakót és ki tudja, hányat, utána meg majd jön az az 
igény, hogy rostáljuk át, ártalmatlanítsuk, ha szivárgás van, szüntessük meg állami 
pénzen. Valahol olyan egyértelmű jövőkép kell, amely biztosítja az embereket arról, 
hogy nem lesznek állandóan ilyen hulladéklerakó-építések és emiatt kisajátítások, 
rendezési tervek, nem lesznek lakossági fórumok amiatt, hova kerüljön, hova ne és 
így tovább. Nem egyszerű elhelyezni. 

Hágai per lezárása, ötpárti egyeztetés. Nem mennék bele e kérdés részleteibe, 
majd az államtitkár urat megkérem erre. Mindenképpen fontos nemzeti érdekeink 
vannak, hiszen kincsünk a Szigetköz, az ott élő magyar emberek érdekeit 
képviselnünk kell. De egyáltalán ezt az egész konfliktust, amely e körül kialakult, azt 
hiszem, történelmi távlatba kell helyezni. Nyilván nagyon megfontolt és 
kiegyensúlyozott döntésnek kell születnie, ami hosszabb távú, mint az aktuálpolitikai 
csatározások, nekem erről ez a véleményem. Ehhez a monitoring fenntartása 
természetesen egy hozzájárulás a részünkről. Ez szintén fontos feladat, mint ahogy a 
diplomáciában való részvétel is, de az egy másik tárca feladata. 

A Liszt Ferenc Repülőtérnek tudtommal van engedélye. Nem tudom, hogy 
vetődött fel, de ha kéri a képviselő úr, természetesen utána fogunk nézni. 

Erdei iskolák működése. Ez egy oktatási téma, az EMMI-hez tartozik. Mi 
egyébként segítjük a rendelkezésünkre álló eszközökkel az erdei iskolákat.  

Sikerült-e találkoznom zöldszervezetekkel? Próbálok találkozni minden 
szervezettel, sőt minél több gazdával is, ügyféllel, de azért ez egy olyan minisztérium, 
ahol nagyon sok szervezet van, nagyon sok civil szervezet. Csak a terméktanácsok 
száma húszas nagyságrendű, államtitkárságon keresztül tartom velük a kapcsolatot. 
De ha ennyire kíváncsi a képviselő úr, el szeretném mondani, hogy például a Duna 
Chartával folyamatosan kapcsolatban vagyok. 

Határvédelmi kerítés, földikutya. Mintaszerűen jártunk el. Ez egy nagyon ritka 
védendő érték, és olyan műszaki megoldást találtunk, ami nem veszélyezteti a 
földikutya-állományokat. 

Szálló por mértéke, eljárás, ezt mondtam. 
GMO-kerekasztal. Számítok a kerekasztal munkájára. Tájékozódom arról, hogy 

itt milyen viták vagy feszültségek lehetnek. Erről még csak áttételesen értesültem. 
Darvas Béla korábban szakértőként segítette a munkámat. 

A 12. kérdése a képviselő úrnak, hogy mennyi fejlesztés volt. Mindig ezt hallja, 
mert mindig emiatt van vita, ezért szoktam ezt elmondani. Képviselő úr, nyilván az 
előző ciklusban nem volt még tagja az Országgyűlésnek, akkor pedig folyamatosan az 
volt a vád a kormány ellen, hogy vége mindennek a környezetvédelemben. Nyilván 
megvan a jelentőségük a számoknak is. Az, hogy mennyire lehet mérni ezt, mondjuk, 
védett állatfajokban, területekben, vagy megbetegedésben, nem tudom. Ezeknek egy 
része spekulatív vagy tudománytalan kategória, hogy mondjuk a környezeti állapot és 
valamely megbetegedés mennyire függ össze. A megbetegedés lehet az életmód 
következménye, a táplálkozásnak, ki tudja, még minek a következménye, lehet, hogy 
nem is környezeti okra vezethető vissza. Tehát ezt most nem tudom megítélni, 
pontosabb kérdést kell megfogalmazni, hogy ennél pontosabb választ tudjak adni. 
Nyilvánvaló vannak olyan kategóriák, amelyek mérhetőek, mert ha van egy jól 
sikerült élőhely-rehabilitáció, egy jól sikerült védelmi terv, program, akkor nő a vadon 
élő fajok egyedlétszáma. Nőtt Magyarországon a védett ragadozó állatok és a vízi 
madarak létszáma. Ha megnézzük, hogy nagykócsag mennyi volt, mondjuk, 
gyerekkorunkban, ahhoz képest többszörös az állomány. Tehát ezek mérhető 
kategóriák. De vannak olyanok, hogy hiába védjük, mégis fogy, mert a klímaváltozás 
hatásai erősebbek, mint amilyen védelemre az emberi társadalom képes. Tehát nem 
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hiszem, hogy egy objektív mérőszám lehet minden esetre. De ha vannak olyanok, 
amelyek a képviselői munkát segítik, és megkapjuk a képviselő úrtól, akkor a 
következő beszámolónál támpontként fel tudjuk használni természetesen. Aztán 
vannak olyan kategóriák, amelyeket aligha lehet tolómérővel, számokkal vagy 
egyedekkel kifejezni. Azt, hogy a kaptárköveket felleltároztuk, nyilvántartásba vettük, 
és védettek, megközelíthetőek és megbecsülik az emberek, nem lehet számokkal 
kifejezni, mert az egy olyan táji, természeti érték, amely Európában is szinte 
egyedülálló. Ha nem költünk rá ugyanakkor, el fognak tűnni, megtizedeli őket az 
emberi civilizáció. Én értem a megfogalmazást, hogy mindig ezt hallja a képviselő úr. 
Azért egy beszámolónál nyilvánvaló, hogy a számok kategóriáinál a számokra tudunk 
támaszkodni. Az egyéb védendő értéknél s a többinél pedig elmondjuk, hogy a 
környezeti állapotok meglátásunk szerint javultak, vagy a természetvédelem helyzete 
javult. Ez nyilván filozófiai irányokba viszi el ezt a beszámolót, de azt hiszem, ehhez 
több támpont kell, hogy kijelenthessük például, hogy a rákos megbetegedéseknek a 
szálló porhoz milyen köze van. Ezt az egészségügyi tárca tudja kimunkálni, vagy a 
Tudományos Akadémia. Nyilvánvalóan ezekből az anyagokból mi is tudunk dolgozni, 
de gyakran úgy látom, hogy még a szakmai körök is vitatják, hogy pontosan milyen 
összefüggésekre, milyen okokra vezethetők vissza ezek a következmények.  

Igyekeztem minden kérdésre válaszolni, és ha van második kör, az újabbakra is 
válaszolnék, utána az államtitkár kollégák egészítenék ki az általam elmondottakat. 
Köszönöm. 

Újabb kérdések 

ELNÖK: Köszönöm szépen a miniszter úr törekvését a teljeskörűségre. Néhány 
pontosítást tennének a kérdésfeltevők, ha ez szükséges. Heringes Anita képviselő 
asszony jelezte elsőként. 

 
HERINGES ANITA (MSZP): Nagyon szépen köszönöm. A 

hulladékgazdálkodással kapcsolatban lennének még célratörőbb kérdéseim is. 
Átmeneti időszaknak nevezte a miniszter úr a hulladékgazdálkodás rendszerét, 

hogy most átmeneti időszakban vagyunk. Egyet látni kell: az, hogy ezek a 
hulladékgazdálkodó cégek még működni tudnak, azt gondolom, csak azért lehetséges, 
mert a legtöbbjük önkormányzati többségi tulajdonú cég, ahol a polgármesterek az 
utolsó erejükig fogják működtetni, hiszen hozzájuk becsenget a lakosság, ha 
összeomlik ez a rendszer, és nem viszik el a szemetet. Éppen ezért kérdezném, hogy 
mégis évi mekkora hiánnyal küzdhetnek. Az a tippünk, hogy tízmilliárd nagyságrendű 
hiánnyal küszködhet most ez a rendszer, de mégis mennyi önök szerint ez a hiány. 

A másik kérdésem azzal kapcsolatos, hogy az uniós irányelv szerint a hulladék 
50 százalékát újra kell majd hasznosítanunk. A hasznos anyagokat jelen pillanatban 
lerakják ezek a cégek. Mennyi bevételt lehetne ezeknek a cégeknek és magának a 
rendszernek képezni azzal, ha ezeket újrahasznosítanánk, és minél nagyobb arányban 
újrahasznosítanánk? Azt gondolom, hogy ez is egy több tízmilliárdos tétel lehetne. Azt 
tudni kell, hogy nemcsak a rezsicsökkentés az, ami sújtotta ezeket a cégeket, hanem 
extra terhek tömkelegét sikerült a kormánynak kivetni rájuk. Tranzakciós adó, 
felügyeleti díj, lerakási járulék, útdíj. Bárhogy nézzük ezeket az eszközöket, a 
hulladékszállító autókat az útdíj is terheli, ami picit nonszensznek tűnik, főleg olyan 
cégeknél, amelyek nagyon sok helyen dolgoznak és ellátják a munkát. Egyet látni kell: 
most még működik, de ha bármely eszközük ezeknek a cégeknek tönkremegy, jelen 
pillanatban nem lenne pénzük arra, hogy vásárolni tudjanak újat vagy fel tudják 
újítani a régit. Éppen ezért nyilván nem a cégeket kell védeni ebben, nem nyereséges 
cégeknek kell lenniük, de tudniuk kell fenntartani magukat.  
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Egy kérdésem lenne már csak ezen kívül. Tegnap megjelent, hogy a 
kormánynak van egy ilyen ötlete, hogy a nukleáris alapba a továbbiakban nem fizeti 
be a Paksi Atomerőmű a leszerelési költségeket, amit eddig befizetett. Ez eddig 20 
milliárdos nagyságrend volt. Én paksi vagyok, ebből kifolyólag jól tudom, hogy 
mindig az volt a gondolkodása a Paksi Atomerőműnek és a politikának, hogy a jövőt 
előre tervezni kell. Ezért gyűjtötték a pénzt arra, hogy a leszerelési, a hulladéktárolási 
összegek meglegyenek. Ezért kérdezem a miniszter urat, hogy ön egyet tud érteni a 
jövő felélésével, egy 2017-es kampányidőszakban történő rezsicsökkentéssel. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs jelentkező, átadnám a 

levezetést Bencsik János alelnök úrnak, hogy szót tudjak kérni. (Senki sem 
jelentkezik.) 

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

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

úr, ha megengedi, a parlagfüves kérdést nem is én tettem fel, de el tetszett volt 
mondani, hogy sok közmunkás számos közmunkaprogramban végezte el ezt a 
munkát. Egy évvel ezelőtt, azt hiszem, ez a beszélgetés egyszer már lezajlott. Azt 
kértük akkor, hogy nevezze meg azokat a területeket, ahol ez lezajlott, mely 
települések határában zajlott, mert ez, bocsásson meg, és kérem, ne vegye 
tiszteletlenségnek, mindaddig egy politikai blöffnek tűnik, ameddig nem lehet 
konkretizálni ezeket a területeket. 

A Molnár János-barlang ügyében, ha megengedi, miniszter úr, hadd 
tájékoztassam. Ugye, azt tetszett mondani, hogy a Duna-Ipoly Nemzeti Park példásan 
gazdálkodik a rábízott nemzeti vagyonnal. A legkisebb mértékben sem szeretnék 
tiszteletlen lenni a nemzeti park vezetésével, nagyra becsülöm a munkájukat, és 
néhány endemikus faj megőrzésében kimagasló eredményeket produkálnak, de 
konkrétan ebben az adott ügyben, amely a Molnár János-barlangot érinti, arról van 
szó, hogy jelen pillanatban a barlangot feltáró, felfedező barlangkutató szervezetet be 
sem engedik, ellenben odaadják havi százezer forintért, ha jól emlékszem, egy olyan 
magánvállalkozónak, aki oktatási tevékenységet végez naponta 5-10 fő részére, 
fejenként 15 ezer forintért. Ilyenkor azt szokták mondani, hogy tegyek feljelentést, ha 
tudok. Ígérem, hogy meg fogom tenni, tehát erre ne szólítson fel, mert a hűtlen 
kezelést nagyjából kimerítheti a rendelkezésünkre álló információ alapján. 
Nyilvánvalóan a pontosítás igénye felmerül a Molnár János-barlang esetében, hiszen 
amennyiben egyetértünk a miniszter úr véleményével, hogy egy egyedülálló nemzeti 
kincsről van szó, amely egyébként világörökség-várományos, akkor nyilvánvalóan 
felmerül a kérdés, hogy miért ott végeznek búvároktatást, és nem kutatási célú 
tevékenységet. Itt számos szakmai kérdés merül fel, amelyekről ez úton szeretném 
tájékoztatni, és ha mindezek az információk nem álltak rendelkezésre, akkor kérem, 
nézzen ennek jobban utána. 

Ha megengedi a miniszter úr, és nem veszi tiszteletlenségnek, hadd cáfoljam 
azon állítását, hogy a Natura 2000 területek csak fajok alapján, fajok természeti 
védettsége miatt lettek kijelölve. Szó nincs erről. Egy helyrajzi számos lista a konkrét 
területeket teszi védetté, és a Natura 2000 területeknek is az angol megnevezése 
védett területet jelent. Bízom benne, hogy az a szakmai vita, amely ez ügyben még 
köztünk zajlik, nemcsak köztünk fog zajlani, most már szakmai szervezetek is kezdtek 
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ezzel kapcsolatban véleményt mondani. Tehát én egyáltalán nem értek egyet a 
termőföld-privatizációval, de nem akarom ezt itt elmondani és a vitát lefolytatni. 
Viszont a bizottság természetvédelemért felelős vezetőjeként azt minimumnak 
tartom, hogy kivegyék a védett területeket, legyen az Natura 2000 vagy védelemre 
jelölt, amit egyébként meg kellene utána vásárolnia a kormánynak a ’92. évi II. 
törvény alapján, hiszen védetté nyilvánításuk esetén minden esetben a nemzeti parki 
igazgatóság lesz a vagyonkezelő. Ezeket célszerűnek tartanám mindenképpen 
minimum kivenni. 

A hulladék kapcsán adott válaszát, a hulladékégetőkre adott részletes választ ez 
úton is köszönöm. Viszont pont azon irányelvek, amelyeket ön említett az Európai 
Unió tekintetében, és nemcsak az irányelvek, hanem az Európai Unió 
környezetvédelmi programjai, nyilvánvalóan prioritási sorrendet határoznak meg a 
hulladékkezeléssel kapcsolatban. Ennek első pontja a megelőzés. Az első ponttal 
kapcsolatban a jogszabály-alkotási lehetőségek az önök rendelkezésére állnak például 
a betétdíjakkal kapcsolatban, hiszen minden további nélkül meglenne a lehetősége 
annak, hogy ezt a kérdést újra megnyissuk, megvitassuk. Ha a megelőzésben nem 
sikerül maradéktalan eredményt elérni, még mindig ott van a teljes újrahasznosítás, 
amit például földművelésügyi miniszterként minden további nélkül 
kezdeményezhetne a tejértékesítéssel kapcsolatban sok más országhoz hasonlóan. 
Utána ott van az anyagában történő újrahasznosítás, és csak ezt követően jutunk el 
majd az égetéshez vagy a lerakáshoz. Tehát jócskán teremt lehetőséget a hulladék 
megelőzésére és így célszerűbb hasznosítására ugyanezen irányelvek összessége, amit 
említett.  

Legutolsó körben tényleg csak szakmai beszélgetésnek szántam, semmiképpen 
nem politikai véleménynyilvánításnak, hogy milyen indikátorokat választunk a 
természetvédelem szakmai eredményességének bemutatására. Hadd mondjam el, 
hogy pont ez a bio monitoringrendszer az, amely szakmai, mérhető, kvantitatív 
eszközökkel kifejezhető eredményeket tud produkálni. Akár a szigetközi 
monitoringról beszélünk, ahol legjobb tudomásom szerint a költségvetési források 
hiányoznak a monitoring folytatásához, akár pedig a védett területek védett 
populációinak állományváltozásáról. Sajnos a korábban felállított nemzeti 
biodiverzitást monitorozó rendszer forrásainak hiánya ellehetetleníti azt, hogy napi 
képet kapjunk arról, hogy, mondjuk, Magyarország halfaunája hogyan változik. 
Direkt mondok olyat, ami nem látható, nincs szem előtt, és a civilek nem tudnak úgy 
foglalkozni vele, mint a madarak populációival például. Mindezen források 
biztosításának az érdekképviseletét azért várjuk el öntől tehát, mert ön a 
természetvédelemért felelős miniszter, és azt szeretnénk, ha a kormányban 
képviselné ezeknek a szakmai igényeknek a megjelenítését mind a költségvetés 
tekintetében, mind a minisztérium működésében. Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Visszaadom az elnöklési feladatokat. 
 

(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Abban bízom, hogy más kérdés most már nem 

merül fel és megadhatom a szót... (Bencsik János jelentkezik.) Bocsánatot kérek! 
Most vettem észre Bencsik János alelnök urat.  

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: A hulladékhasznosítással 

kapcsolatos kérdéshez szeretnék hozzászólni. Nem ördögtől való dolog a 
hulladékhierarchia betartása mellett a visszamaradó hulladék energetikai célú 
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hasznosítása, hiszen a Nemzeti Energia Stratégiában is hierarchia feltételezése 
mellett szerepeltettük az elvi lehetőséget. Ugyanakkor arra azért már most érdemes 
felhívni a figyelmet, hogy ha valóban dioxinmentes kibocsátási paramétereket 
szeretnénk elérni a hulladék energetikai hasznosításánál, meglehetősen drága 
technológiák alkalmazására van szükség. Tehát nemcsak környezet-egészségügyi, 
hanem gazdasági szempontból is szükséges a fenntarthatósággal kapcsolatos 
hatásvizsgálatokat lefolytatni. Anélkül könnyen beleszaladhatunk olyan 
fejlesztésekbe, amelyek pénzügyileg biztosan nem fognak megtérülni, és kérdéses, 
hogy a környezeti, illetve a környezet-egészségügyi hozadék teljes egészében 
szinkronban áll-e a befektetett anyagi tőke mértékével. Ugyanis minél nagyobb 
mértékben vesszük ki az újrahasznosítható hulladékokat a hulladékáramból, annál 
rosszabb energetikai paraméterekkel rendelkező, mondjuk úgy, másodlagos 
energetikai erőforrás áll majd rendelkezésre, amelynek az átalakítása sokkal, de 
sokkal nagyobb anyagi befektetéssel jár. Tehát ezeket a szempontokat is figyelembe 
kell venni.  

Azt pedig el kellene felejteni, hogy viszonylag olcsó, középkategóriás 
berendezések telepítésével oldjuk meg a lerakási problémák elkerülését, mert az 
valóban nagyon komoly környezet-egészségügyi kockázatokkal fog járni. Csak arra 
szeretném emlékeztetni önnön magunkat, hogy a 2000-es évek első évtizedének vége 
felé voltak kísérleti hulladék-együttégetések Magyarországon meglévő, alapvetően 
villamosenergia-célú erőművek esetében. Ezzel jelentősebb mennyiségű dioxin került 
a levegőbe. Mindez e technológia társadalmi elfogadottságát jelentős mértékben 
aláásta. Ezzel is tisztában kell lennünk a továbbiakban. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a hozzászólást. A miniszter úrtól és államtitkár 

uraktól elnézést kérek, öt percre ki kell lépnem. Addig az ülés vezetését átadnám 
Bencsik János alelnök úrnak. (Elhagyja a termet.) 

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

 
ELNÖK: A miniszter úré a válaszadás lehetősége. 

Dr. Fazekas Sándor válaszadása 

DR. FAZEKAS SÁNDOR földművelésügyi miniszter: Köszönöm. Tisztelt 
Bizottság! Kezdem akkor a kérdések megválaszolásával, előrebocsátva, hogy hivatalos 
feladataim elszólítanak, hiszen néhány perc múlva a Tudományos Akadémia elnöke 
jön hozzám, de igyekszem válaszolni. 

Heringes Anita képviselő asszony kérdése. A hulladékgazdálkodásról 
beszélünk, de igazából a kommunálishulladék-gazdálkodásra tetszik gondolni, ami 
körülbelül 20-30 százaléka a magyarországi hulladékgazdálkodásnak, hiszen van 
ipari, veszélyes hulladék stb. Szerintem igenis a polgármestereknek az utolsó erejükig 
működtetni kell ezt a rendszert. Meg kell találni, hogy miképpen lehet gazdaságosan 
működtetni úgy, hogy az emberekre ne rójon pluszterhet. Mert eddig sok 
önkormányzat bizony azt csinálta, hogy ha nem volt elég a bevétel, automatikusan 
emelte az árakat, ezért is voltak eltérő árak az ország egyes részein. Látszik az, hogy 
azért van tartalék ebben a rendszerben. Én mindig azt mondtam, hogy legalább 30-40 
százalék tartalék van, mert kisebb vagy nagyobb rásegítéssel, hulladéklerakási járulék 
visszaforgatásával ez a rendszer működőképes. Hogy most ebben 10 milliárd forint-e 
a hiány vagy sem, nem bocsátkoznék ilyen becslésekbe, jóslásokba. Szerintem ki 
tudjuk értékelni ezt, ha néhány év tapasztalata már rendelkezésre áll, mert kifutnak 
beruházások, vannak olyanok, amelyek új terhet jelentenek, a géppark szerintem 
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jelentős részben megújult, új szelektív sorok léptek működésbe. Például annak, aki 
többet szelektál, és vannak olyanok, amelyeket az idén adtunk át, nem kell annyi 
lerakási járulékot fizetni, tehát lehet, hogy az adott gazdálkodónak már nem is lesz 
olyan rossz éve a jövő év, mint az idei. Ez szerintem még nyilván vitatéma lesz, de az 
ágazat beáll valamilyen szintre, egy egyensúlyi állapotba és látszik, hogy milyen 
esetleges hiány van.  

Az újrahasznosítási arány nő folyamatosan. Most 39 százaléknál tartunk. 
Évente 4-5 százalékkal is nőtt ez az arány. 2020-ra az 50 százalékot el fogjuk érni. 
Azt, hogy mennyi bevétel lehet belőle, nehéz megmondani, a legkülönbözőbb 
hulladékokról a legkülönbözőbb árakon van szó. Tehát nem akarok becslésekbe 
bocsátkozni, mert ez folyamatosan változik is. Ahogy belép egy-egy új 
hulladékszelektáló, ez az értékesített hulladékból származó bevétel nyilván növekedik. 
Tízmilliárdos nagyságrendekkel is tud növekedni. 

A házhoz menő szelektivitásban 150 százalékos növekedés volt egyébként, ez 
egy teljes sikertörténet. Még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy nyilván a 
hulladékgazdálkodók panaszkodnak arra, hogy a rezsicsökkentés miatt nem tudnak 
emelni szolgáltatási díjat, és panaszkodnak pluszterhekre is, amelyek egyébként 
másokat is sújtanak. De azért azt is nézzük, hogy az energiaárak közben lejjebb 
mentek. Ezt elfelejtik hozzátenni, sajnos a képviselő asszony is elfelejtette hozzátenni. 
Tehát a teljes képet kell nézni, erre akarok utalni. (Sallai R. Benedek visszaérkezik.) 

A nukleáris alapba mennyit fizet a Paksi Atomerőmű. Nem az FM területe, 
amit tetszett kérdezni, hanem a Miniszterelnökségé, azt javaslom tehát, hogy amikor 
ott lesz a meghallgatás, akkor ott hangozzék el ez a kérdés is. 

Hogy 2017-ben lesz-e rezsicsökkentés, nincs tudomásom róla, de érdekelne. 
Szerintem jó lenne. Ott, ahol erre lehetőség van, miért vegyen el az állam vagy a 
szolgáltató több pénzt, mint amit muszáj? Miért vegyen el? Elhiszem, hogy van, 
akinek ez nem tetszik, de szerintem az emberek számára jelentős segítség, pláne 
ahhoz képest, hogy korábban tizenhatszor voltak szívesek önök emelni a gáz árát, és 
Európában a legmagasabb gázárak lettek. Tudom, ez egy vidám téma, és örülök, hogy 
kellemes perceket szerzek önnek. 

A többi dolog Sallai R. Benedek képviselő úr felvetése, ha jól látom. A 
parlagfűről, tisztelt képviselő úr, a Belügyminisztériumot nyugodtan meg lehet 
kérdezni. A Belügyminisztérium a közmunkaprogram keretében minden egyes 
önkormányzattal vagy Start-munkafoglalkoztatóval szerződést köt, abban benne 
vannak a feladatok, benne van a terület is. Ezekben a szerződésekben rögzítették a 
parlagfűirtást. Van közbenső adatom, eszerint 69 ezer fő dolgozott a Start 
munkaprogram keretében és 10 ezer hektár terület mentesítése történt meg. De ezek 
nem mezőgazdasági területek, mert ott a gazda kötelessége, hanem utak, árokpartok, 
csatornák, vasúti töltések. Tehát nem tudom, ön hogy nem jut hozzá ezekhez az 
adatokhoz. Itt hirtelen mi előkerestük az adatot, de nyilván a BM akár évi bontásban 
is ezt el tudja mondani. Hatvankilenc ezer fő. Nagyra becsülöm a civilek által végzett 
parlagfűirtást, mert pluszban csinálják, az elfoglaltságaikon felül, de azért a magyar 
állam sokszorosát fordítja a parlagfűirtásra, mint ami a vitában szereplő 600 millió 
forint. Milliárdokat fordít erre, korábban ilyen nem volt. Ez hozzátartozik. 

Duna-Ipoly Nemzeti Park. Én nem tudom, ki fedezte fel ezt a barlangot, de 
hogy ott állítólag feketén szedtek pénzt, nem volt szabályozva, baleset történt, ez 
viszont egy korábbi vizsgálatnak volt eredménye, legalábbis körvonalazott egy 
bizonyos rendezetlenséget. Ez már évekkel ezelőtt volt. Nyilván a barlangászok között 
is zajlanak viták. Egy a lényeg: hogy ott rendezett körülmények között lehessen 
merülni, vagy ha arról van szó, búvároktatásban is részesülni, hiszen a 
termálbarlangokban való merüléshez, amelyekből azért van néhány, még ha nem is 
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ilyen meleg vizűek, szükséges búvártapasztalatok itt sajátíthatók el. Tehát önmagában 
nem tartom botránykeltő dolognak azt, hogy itt búvároktatást lehet lebonyolítani. Ha 
valaki oda le akar menni, eleve ki kell képezni szerintem, nehogy olyan tragikus 
esemény történjen, mint amire már volt példa. De ha azt a sok-sok kérdést, amit ön 
feltett, írásban megkapom öntől, szívesen válaszolok rájuk részletekbe menően.  

A Natura 2000 területeknél jelölőfajok vannak, tisztelt képviselő úr. Az angol 
pedig Magyarországon nem hivatalos nyelv. De ez nem jelenti, hogy mi ne akarnánk 
védeni ezeket a területeket vagy az értéket, ami ezeken van. Pusztán azt mondjuk, 
hogy a másik 80 százalékán a Natura 2000 területeknek, amelyek magántulajdonban 
vannak, szintén megoldható, hogy ezek a jelölőfajok kellő biztonsággal 
megmaradjanak. 

A termőföld-privatizációval ön nem ért egyet. Kivéve, amikor ön is földet vesz. 
Ezt már tudjuk. Ön az egyetlen ember Magyarországon, aki védett területet akart 
venni, képviselő úr, az elmúlt évben. Tehát visszafogottságot javaslok a védett 
területek melletti harcos kiállásban. Visszafogottságot, képviselő úr! 

Szakmai indikátorok. Én a rákbetegségre emlékszem elsősorban, tehát hogy a 
rákbetegség és a kisméretű szálló por között milyen összefüggés van, erre utaltam. A 
kidolgozott monitoringgal egyetértünk, ezekkel a módszerekkel, indikátorokkal s a 
többivel, amiket ön mondott. A szakma ezeket már kiérlelte, de egy csomó olyan 
terület van, ahol még ennek előtte vagyunk. A monitoringra egyébként 550 millió 
forintot tudunk felhasználni. Soha sem volt ennyi. Korábban ezt civil szervezetek 
végezték. Szerintem hasznos, ha az állam, amely a területekért felel, és az adófizetők 
pénzét fordítja ezekre a területekre, saját maga végzi ezt a monitoringot.  

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Sajnos el kell indulnom ahhoz, hogy a 
Tudományos Akadémia elnökének rendelkezésére álljak. Igyekeztem valamennyi 
kérdésre válaszolni. Ahol pedig kiegészítés szükséges, azt a kollégáim meg fogják 
tenni. Jó néhány ilyen dolog van. Bízom benne, hogy az általuk adott válasz megfelelő 
lesz. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tisztelt Miniszter Úr! Köszönjük szépen a közel kétórás rendelkezésre 

állását, és további jó munkát kívánunk. Az ülésvezetési feladatokat pedig visszaadom 
Sallai úr számára. 

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

 
ELNÖK: Köszönöm szépen én is a miniszter úrnak, hogy a rendelkezésünkre 

állt. A sajnálatomat azonban hadd fejezzem ki, az érintett védett terület esetében pont 
azért baj, hogy nem szakember foglalkozik természetvédelemmel miniszterként, mert 
arról sincs fogalma, hogy adott esetben a vidékfejlesztési minisztérium 
társfinanszírozásával zajló LIFE program keretében történtek területvásárlások 
Túrkeve térségében, a pásztói gyepen. Ezt részben a Vidékfejlesztési Minisztérium 
finanszírozta, és közös pályázatként. Tehát lehet nyilván politikai célokra felhasználni 
ezt, csak ha kicsit tájékozottabb lenne, az segítené a munkáját esetleg, de ebben 
kérheti a munkatársai segítségét.  

Megköszönöm, hogy részt vett a bizottság ülésén, és rendelkezésünkre állt a 
meghatározott időkeretben. Tisztelettel érdeklődöm, hogy az államtitkár urak 
részéről kívánják-e kiegészíteni a miniszter úr által elmondottakat.  

 
DR. FAZEKAS SÁNDOR földművelésügyi miniszter: Ebből a LIFE-programos 

védett területből akart venni, képviselő úr? 
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ELNÖK: Nem értettem a kérdését! 
 
DR. FAZEKAS SÁNDOR földművelésügyi miniszter: Ebből akart venni, ebből a 

védett területből? Köszönöm szépen, elnök úr, további jó munkát kívánok. 
 
ELNÖK: Viszontlátásra! (Dr. Fazekas Sándor: Viszontlátásra! - Elhagyja a 

termet.) V. Németh Zsolt államtitkár úrnak adom meg a szót. 

V. Németh Zsolt válaszadása 

V. NÉMETH ZSOLT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Nem 
szakemberként, politikusként én is válaszolnék.  

Bencsik alelnök úr érintette a PM10 kisméretű szálló porral kapcsolatos 
programot, aggályokat. Hadd említsem meg azt, hogy talán ez az a terület, ahol 
leginkább szükség van a szemléletformálásra, mert amíg a lakosok a közlekedéssel 
kapcsolatos terhelést a veszélyforrások közé gondolják, sajnos a saját maguk által 
okozottat kevésbé. Mindenféle felmérés ezt bizonyítja, bocsánatos bűn kategóriába 
sorolják, ha például a szomszéd a kályhában pet palackot vagy PVC-t éget. Tehát 
fontos elem, hogy a környezettudatosságot fokozzuk ezen a területen is. 

Az Országos Levegőszennyezettségi Mérőhálózatra 1,8 milliárdot fordítottunk, 
tehát ez egy jobb pozíció az OMSZ közreműködésével e terület kezelésének. Egy 
rendelettervezet elkészült, amely a szilárd tüzelőanyagok minőségi követelményeit 
határozza meg, és látnunk kell, hogy ez bizony behatárolja a lignit használatát. 
Hosszas egyeztetés után, de, reméljük, mielőbb életbe léphet ez a rendelet. 
Természetesen ezzel egy időben folytatni kell a „Fűts okosan!” kampányt, és emellé 
bizony szociális tűzifaprogramot is oda kell illeszteni, mert pont azokon a területeken 
történik a lignittel való égetés, ahol bizony talán a legjobban rászorult emberek 
laknak. De a rendelettervezet hamarosan elkészül és elfogadást is nyer. 

A zajterheléssel, zajvédelemmel kapcsolatban én is megerősítem, hogy 
személyes egyeztetés is történt mind Kerepes polgármesterével, mind a Szilas Tér 
Egyesülettel. A helyettes államtitkár úr külön fogadta őket, én is személyesen 
beszéltem velük és telefonon váltottunk szót. Tehát azon felül, ami az 
államigazgatásban levő kötelező társadalmi egyeztetés, személyesen is történt 
eszmecsere a rendeletről. Arról van szó, hogy a zajvédelmi jogszabályok 
felülvizsgálatával, kisebb átrendezésével ugyan magasabb határértéket vezet be a 
jogszabály, azonban a pályahasználat jelentős időbeli korlátozásával ellensúlyozza ezt. 
Az Európai Unió egy pilot eljárást indított a zajvédelem területén. Hiányolta mind a 
stratégiai zajtérképet, mind a zajcsökkentési intézkedések adatszolgáltatását. A 
Herman Ottó Intézet jelentős mértékben pótolta az eddigi hátrányokat, így 90 
százalékban elvégeztük az adatszolgáltatást a zajtérképekkel kapcsolatban. (Kepli 
Lajos távozik.) A zajcsökkentési intézkedésekre viszont kértünk az Európai Uniótól 
türelmet, egy ütemtervet adtunk át, itt a válasz még nem érkezett meg. Megjegyezni 
kívánom, hogy folyik a zajvédelmi jogszabálycsomag felülvizsgálata és a Herman Ottó 
Intézet segítségével egy, az önkormányzatok zajvédelmi tárgyú rendeletalkotását 
segítendő útmutatót is készíteni fogunk. 

Sallai elnök úr két kérdést is feltett a miniszter úrhoz, amelyet kiegészíteni 
kívánok. Az égetéssel és a hágai perrel kapcsolatban. Mindkettőben van egy közös 
nevező, mégpedig az, hogy valóban szükséges a sokoldalú szakmai megközelítés, de 
kerülendő a doktrinerség. Mindkettő esetben vannak olyan mondatok, amelyek 
mintha Mózes kőtáblájára lettek volna felírva. Meggyőződésem az, hogy akár egyrészt 
ágazatközi, másrészt politikai egyeztetéssel ezek feloldhatók. Vegyük ki a hágai per 
egyik elemét, és csak a szigetközi vízpótlásra gondoljunk, no, az egészen biztosan nem 
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pártügy. Aki emlékezik a parlamenti vitanapra, ott látta, hogy a szélrózsa minden 
irányából érkeztek vélemények, és legkevésbé sem volt felfedezhető, hogy azokat 
rendezhetnénk valamiféle frakcióhoz tartozó módon. Azt a kérdést kell feltennünk, 
hogy kell-e több víz a Szigetközben. Van, aki azt mondja, hogy nem, mert kívülről úgy 
látszik, mintha lennének azokban az ágakban is, ahol még terepjáró járt néhány éve. 
Mások meg azt mondják, hogy igen, kell, mert a talajvízszintet is emelni kell, és 
szükséges, hogy az árterületet néha elöntse a víz, mert a vizes élőhelyek 
fenntartásához, annak a környezeti állapotnak a tartós javításához, fenntartásához 
szükséges. Ha pedig ez így van, meg kell nézni, hogy milyen eszközzel. Természetesen 
nem fogok tárcavéleményt mondani, de szerintem nem kell kapdosni a levegőt, ha 
ahhoz műszaki beavatkozás is szükséges. Akkor a műszaki beavatkozás révén kell azt 
megtenni, mert ha mérlegre tesszük az ezzel járó veszélyeket és a hozadékot, amely az 
egész Szigetköz élővilágára vonatkozik, akkor meggyőződésem szerint pozitív mérleg 
alakul ki. 

Az égetés kapcsán elhangzott az a mondat, hogy égetni márpedig nem lehet, de 
50 éves technológiák vannak, igen, az 50 évvel ezelőtt megépített, az ma már 50 éves 
technológia. Azóta meg ez bizony fejlődött. Az alelnök úr is említette, hogy nagyon 
drága technológia. Így van, drága, de ennél csak drágább a hulladékoknak a 
végtelenségig való leválogatása. Ezt evolúciós zsákutcának nevezi a szakma, mert 
nagy élőmunkával, nagy befektetéssel, ráfordítással olyan anyagokat hozunk létre, 
amelyek eladhatatlanok. Gondos munkával kiszedjük a vegyes hulladékból azt a 
frakciót, amelyért aztán kapupénzt kérnek a cementgyárak, és ezzel a 
maradékanyagból kivonjuk az összes olyan energiatartalmat, ami miatt még termikus 
hasznosítás lehetne, és mondjuk, nem megsemmisítés a végén. De természetesen 
elfogadva az aggályokat is, be kell tartani minden olyan előírást, amelyet Európa-
szerte betartanak. Egyébként a világon 2000 hulladékégető működik 250 millió 
tonna/év kapacitással, Európában 450 égetőmű 81 millió tonna kapacitással. Tehát 
Magyarországon, ha majd a kormányzati stratégiának megfelelően felépül még 2-3, 
szerintem kevés számú ilyen égetőmű, nyilván az a legkorszerűbb technológiával lesz 
felszerelve. Így például a Cseh Köztársaságban a meglévő 3 mellé még 4-et fognak 
építeni. A lengyelországit említette a miniszter úr. Közép-Európában ugyanis ez a 
technológia még nem volt ismert. Meggyőződésünk, hogy fel kell zárkózni, mert azok 
az országok, amelyeknél a lerakott mennyiség kicsi, kivétel nélkül használják az 
égetést. Kivétel nélkül. Tehát Svájctól Dánián keresztül, Ausztriáig valamennyi helyen 
szükség van arra, hogy termikus hasznosítása is legyen. Ezt természetesen úgy kell 
elképzelni, nincs ellentét közöttünk, hogy a szelektivitást a legmagasabb szintre kell 
emelni, tehát a legmagasabb szintű szelektivitás után levő hulladékok végtelenségig 
való válogatását kérdőjelezzük meg.  

A szelektivitásban már most nagy eredményeket értünk el. A 2015 első 
negyedévi a ’14. évihez képest 150 százalékos növekedést jelent például papírban. 
Tehát a házhoz menő szelektív gyűjtés bevált. Ehhez társítani kell majd a biológiailag 
lebomló hulladék hasznosítását, amiben szerintünk még jelentős tartalék van, és ezen 
a területen költségcsökkentésre is lehet gondolni. Ha sikerült megtenni azt, hogy 
valamennyi hasznosítható anyagot külön szelektálnak a lakosok, csökkenni fog náluk 
a hulladék. Tehát a rezsicsökkentésnek lehet egyébként ilyen ága is, hogy lecserélheti 
a gyűjtőedényét nagyobbról kisebbre, hiszen nyilvánvalóan a szelektívet külön rakja 
és a vegyes hulladék marad ott, azt meg még ritkábban lehet majd üríteni. Ennek 
feltétele viszont, hogy a biológiailag lebomlót különválogassuk. Ez esetben akár 
csökkenhet is a díj. Egyelőre nem ez a cél, hanem stabilizáljuk az egészet. De 
hozzáteszem, hogy nem ördögtől való az, ha ebből az evolúciós zsákutcából, amelyet a 
végtelenségig való válogatást jelent, visszafordulunk. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr, ha megengedi két pontosító 

kérdést elmondok. Örömmel hallottam, amit a zajvédelemről elmondott. Hadd 
kérdezzem meg, hogy számíthatunk-e arra, hogy nemzeti szinten a biológiai 
sokféleség stratégiához hasonlóan lesz valamilyen zajvédelmi stratégia, ami hosszabb 
távú célokat tűz előre. Tudomásom szerint a Herman Ottó Intézet rendelkezik magas 
kompetenciájú szakemberekkel ezen a területen. Ilyen jellegű stratégiára 
számíthatunk-e? 

A másik dologként a hulladékgazdálkodással kapcsolatban egyetlen pontosítás. 
Abban bízom, hogy csak nem hangsúlyozta kellően, ezért hadd kérdezzek rá. Mondta, 
hogy a szelektivitást a lehető legmagasabb szintre kell emelni. A hulladékégetőkkel 
kapcsolatos érvként használta, hogy mennyi működik Európában. Gondolom, ebben 
az esetben inkább elvárhatjuk, illetve számíthatunk arra, hogy a megelőzés 
mennyiségét kívánja a legmagasabb szintre emelni elsősorban, mert a hulladékégetők 
melletti mennyiségi érvelés olyan, mintha a gyermekmunka mellett érvelnénk, hogy 
több százmillió 14 éves kor alatti gyerek dolgozik. Tehát az, hogy mennyi van a 
világban, amit fel tud hozni példaként, még nem jelenti, hogy ez egy jó gyakorlat. 
Annak örülnék, ha pontosítaná, hogy elsősorban a megelőzésre, az újhasznosításra és 
anyagában hasznosításra fognak törekedni. Megadom a szót az államtitkár úrnak. 
(Bencsik János: Ez már a harmadik kör?) 

 
V. NÉMETH ZSOLT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Természetesen a hulladékhierarchiában első helyen levő megelőzésre törekszünk. Itt 
most nem erről volt szó, hanem a hulladékgazdálkodásnak azon részéről, hogy már 
van hulladék. A szelektivitásban a házhoz menő szelektív rendszerre gondoltunk és az 
abban levő tartalékokra, itt a vegyes hulladékból való válogatás vagy anyagkinyerés 
lehetőségeinek korlátairól szóltam én. Nyilvánvalóan tisztában vagyok a 
hulladékhierarchiával, hogy első helyen a megelőzés van. Egyébként csökken 
Magyarországon a hulladék mennyisége, összességében olyan 17,3 millió tonna 
évente. Csökkenőben van, ez volt 20 fölött is. Reményeink szerint, ha elkészül az 
építési, bontási hulladékra vonatkozó kidolgozott programunk, jogszabály, akkor 
ebben is jelentős előrelépés lehet, hiszen ez a hulladéktömeg jelenleg szerintünk 
eltorzítja például a kitermelt szennyezetlen föld kezelése tekintetében ezeket az 
adatokat. 

 
ELNÖK: Köszönöm a pontosítást. Megkérdezem az államtitkár urakat, hogy 

kívánják-e kiegészíteni a miniszter úr által elmondottakat. (Zsigó Róbert nemet int.) 
Amennyiben nincs ilyen jellegű igény, ebben az esetben még utolsó szó jogán 
Heringes Anita képviselő asszony kért pontosításra lehetőséget. Államtitkár úr, 
rendelkezésre tudnak állni még pár percre? (V. Németh Zsolt: Természetesen!) 
Köszönöm szépen. Akkor Heringes Anita! 

 
HERINGES ANITA (MSZP): Köszönöm szépen, hogy rendelkezésre állnak az 

államtitkár urak. Egy apró kérdésem lenne.  
Ha a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés így virul és ilyen jól megy, akkor 

azzal kapcsolatban merül fel kérdés, hogy a fővárosban kétszemetes, kétkukás 
módszerrel gyűjtik a szelektív hulladékot, viszont az üveget nem viszi el senki. 
Tervezik-e? Amióta a szelektívhulladék-gyűjtő szigetek megszűntek, azóta az üveget 
nem tudják a budapesti lakosok hova külön gyűjteni. Tervezik-e, lesz olyan jellegű 
lépés, hogy lesz egy harmadik kuka, amiben az üveget is lehet hasznosítani és külön 
gyűjteni? Köszönöm. 
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ELNÖK: Államtitkár úr, tessék! 
 
V. NÉMETH ZSOLT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Igen, 

tervezzük. Jelenleg két kísérleti programot szeretnénk erre indítani. Az egyik, amely a 
házhoz menő szelektívbe bevonja esetleg az üveget. Nem egyszerű, munkabiztonsági 
okai vannak annak, hogy ezt nem lehetett bevonni, de tervezzük kísérleti szinten. A 
második lehetőség az, hogy azokra a helyekre helyezzük el a gyűjtőedényzetet, ahova 
az emberek amúgy is mennek, például vásárolni. Vannak ilyen rendszerek is. Az üveg 
tekintetében van gond. Tehát amikor mondjuk, hogy egészen biztosan tudjuk az 50 
százalékot gyűjteni, az üveg tekintetében eddig visszaesés is tapasztalható volt. Ennek 
az az oka, hogy a házhoz menő szelektívet követően felszámolták a szigeteket nagyon 
jelentős mértékben, másrészt csak az üvegért nem mennek már egy harmadik helyre. 
Tehát ha vásárolok, egy harmadik helyre el kellene menni, ahol el kell helyezni. 
Hamarosan ki fogjuk választani azt, hogy ebben hogy tudunk áttörést elérni. Néhány 
év múlva lehet, hogy majd a betétdíj lesz a megoldás. Egészen biztos, hogy amíg az 
európai uniós beruházásaink fenntartási ideje tart, erre az útra nem tudunk rálépni, 
mert más irányba, a szelektivitás felé ment el néhány évvel ezelőtt a magyar 
hulladékgazdálkodás. Egy új rendszert nem lehet bevezetni, mert az akár a 
támogatások visszafizetésével járhat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen valamennyiüknek, hogy az értékes idejüket velünk 

töltötték. Megköszönöm a részvételüket a miniszteri meghallgatáson. További jó 
munkát és eredményes környezetügyi képviseletet kívánok önöknek a következő 
időszakban. Államtitkár úrtól külön elnézést kérek, ha olyannal érezte magát célozva, 
ami nem neki szólt. Tehát tisztelettel kérek elnézést az egyik megjegyzésért. 
Köszönöm szépen a részvételüket.  

Egy perc technikai szünetet rendelek el a második napirendi pont 
megtárgyalását megelőzően. (Rövid szünet.) 

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 
módosításáról szóló T/6632. számú törvényjavaslat (Részletes vita 
a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Az ülést folytatjuk, áttérünk a második napirendi pontra, amely a 
környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat megtárgyalása, amely az Országgyűlés informatikai hálózatán a 
T/6632. számon érhető el. A részletes vitát a házszabályi rendelkezések 44-45. §-ának 
megfelelően folytatjuk le és megkezdenénk a részletes vita első szakaszát, amelyben 
azt kell vizsgálnunk, hogy megfelel-e az Alaptörvényből eredő követelményeknek, a 
jogalkotás szakmai követelményeinek, valamint a nemzetközi és európai uniós jogból 
eredő kötelezettségeknek a jogszabály. Megköszönöm a Földművelésügyi 
Minisztérium képviseletében dr. Rácz András helyettes államtitkár úrnak és V. 
Németh Zsolt államtitkár úrnak, hogy továbbra is csatlakozik a munkánkhoz, illetve 
hogy továbbra is kitartanak mellettünk az éhség ellenére, és külön köszöntöm dr. 
Pénzes Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes asszonyt, valamint Fieder Ildikó referens 
asszonyt. Kérem az államtitkár urat, hogy a házszabály 44. §-ának (1) bekezdésében 
foglalt követelmények vizsgálatát segítendő szíveskedjen összefoglalni a jogszabály 
részletes vitájához szükséges információkat.  

 
V. NÉMETH ZSOLT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Köszönöm a 

szót, elnök úr. A javaslat a termékdíjtörvény csekély mértékű módosítását célozza 
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meg. Alapvetően egyszerűsítést vezet be, ezt a gépjármű-díjátalány bevezetésével 
érjük el, hiszen a gépjárművek, motorkerékpárok esetében számos alkatrészt, 
összetevőt terhel termékdíjfizetési kötelezettség, azonban egy személyautóra vetítve 
ez mintegy 5000 forintot tesz ki, az adminisztrációs teher viszont ennél jóval 
jelentősebb. Ezért lehetővé kívánjuk tenni, hogy az átalánnyal ettől az eddigi 
kötelezettségtől, tehertől a forgalmazók, gyártók mentesüljenek. Mintegy 1200 
gazdálkodót, forgalmazót és gyártót érint egyébként az egyszerűsítés.  

Ezen túl az egyéni hulladékkezelés teljesítésének egyszerűsítését célozza meg, a 
jogszabály szankciórendszerét pontosítja, és néhány értelmező rendelkezést tartalmaz 
a mostani módosítás. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr, az összefoglalóját. A részletes vita 

tárgyalási szakaszát megnyitom, és kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki kíván 
hozzászólni a részletes vitához. (Heringes Anita jelentkezik.) Heringes Anita 
képviselő asszony. 

 
HERINGES ANITA (MSZP): Köszönöm szépen. Mint ahogy a parlamentben is 

már ezt többször vitattuk, az a baja az MSZP-frakciónak a termékdíjtörvény újabb 
módosításával, hogy mi nem az egyszerűsítés látjuk benne, hanem azt, hogy egy újabb 
pénzbehajtás bontakozik ki. Ha arra fordítanák a termékdíjat, amire egyébként való 
lenne, mondjuk, környezetvédelmi, újrahasznosítási programokra vagy 
környezetvédelmi civil szervezetek támogatására, esetleg a hulladékgazdálkodási 
rendszer komoly lyukainak betömködésére, akkor némi támogatást lehetne e mellé 
tenni. De így, hogy egyébként a 2015-ös évre tervezett 63 milliárd forint 
környezetvédelmitermékdíj-bevételből a negyedét sem fordítják erre a területre, az 
MSZP-frakció nem tudja támogatni. Gondolom, ezzel kisebbségben is maradok, így 
ezt kisebbségi véleményként is majd fenntartanám. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Bartos Mónika képviselő 

asszonynak adom meg a szót. 
 
BARTOS MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Én a többségi 

véleményt szeretném ismertetni.  
A törvénymódosító javaslat a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi 

LXXXV. törvény 2012. január 1-jei hatálybalépését követően összegyűlt jogalkalmazói 
tapasztalatok beépítését kívánja megvalósítani. A koncepció alapvető célja, hogy 
egyértelmű, egyszerűsített, átlátható szabályrendszer alakuljon ki, ahogy az 
államtitkár úr is utalt rá, mind a kötelezett gazdálkodók, mind pedig az alkalmazó 
hatóságok azonosan értelmezzék és alkalmazzák ezeket. A javaslatot a jogalkalmazók 
által megfogalmazott kérdések alapján az érintett tárcák és hatóságok közösen 
dolgozták ki. A szabályozással összefüggésben a jogalkalmazóktól érkezett 
visszajelzések az egyszerűsítés és az adminisztrációs teher csökkenésének igényét 
mutatták, különösen az egyéni hulladékkezelést választók esetében. 

A jelen törvényjavaslat célja ezért, hogy az érintettek kötelezettségteljesítését 
megkönnyítsék. A javaslat tartalmazza a gépjárműtermékdíj-átalány bevezetését az 
adminisztráció csökkentése érdekében, az egyéni hulladékkezelés teljesítésének 
egyszerűsítését, a termékdíjtörvény szankciórendszerének pontosítását, késedelmi 
pótlékkal történő kiegészítését és egyéb módosításokat is, többek között az értelmező 
rendelkezések, fogalmak bővítését és a jogértelmezést elősegítő pontosításokat. 

A forgalomba hozatal definíciója kiegészítésével a jövőben nemcsak a hazai, 
hanem a külföldi gazdálkodók is kötelesek termékdíjat fizetni a termékdíjköteles 
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termékek távolsági, vagyis online értékesítés útján magyarországi vevő részére 
történő értékesítés esetén, amely módosítás a hazai gazdálkodók piaci hátrányát 
feloldja. A jelenlegi szabályozás környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási 
szempontból sem fenntartható. Az online értékesítési csatornán hazánkba behozott 
díjköteles termékek hulladékká válása esetén a begyűjtésről és hasznosításról hazai 
forrásból ugyancsak gondoskodni kell. Azonban jelenleg ezen külföldi gazdálkodók az 
általuk forgalmazott termékdíjköteles termékeik hulladékhasznosításához a díj 
megfizetésével nem kötelesek hozzájárul. A javaslati pont szerint azon külföldi 
távolsági értékesítőknek, akik hazai áfaregisztrációval rendelkeznek, termékdíj-
kötelezettségük teljesítésével kötelesek ezen túl hozzájárulni a forgalmazott termékeik 
majdani hulladékainak hasznosításához. Köszönöm szépen a figyelmet és a szót, 
elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm én is a véleményt. Megkérdezem, van-e más vélemény. 

(Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, átadom az elnöklést Bencsik János 
alelnök úrnak, hogy pártunk véleményét el tudjam mondani. 

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

 
ELNÖK: Sallai elnök úré a szó. 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. A Lehet Más a 

Politika is megvizsgálta az ezzel kapcsolatos módosítási javaslatokat, és igyekezett ezt 
szakmailag mérlegelni. Mindig abban bizakodunk, hogy a környezet- és 
természetvédelem ügye nem lesz politikai csatározások színtere, és lehet szakmai 
nézeteket ütköztetni. Azonban azt kell megállapítanunk, hogy az egykulcsos 
adórendszerhez hasonlóan, annak analógiájára ez a termékdíjrendszer teljes 
mértékben alkalmatlan azoknak a céloknak a megvalósítására, amelyekre kitalálták. 
Nyilvánvalóan a termékdíjrendszer többlépcsős átalakítása volt az Orbán-kormány 
egyik legelhibázottabb szabályozási lépése környezetpolitikailag megítélésünk szerint, 
mert a környezetszennyezés helyett újabban a napelemeket, hőszivattyúkat is 
adóztatja, ami ellentétes volt a zöldadók elvével. Sikerült egy olyan zöldadórendszert 
létrehozni, amely elszakadt a környezetvédelmi céloktól, és gyakorlatilag költségvetési 
célokat szolgál. A termékdíjrendszer kitalálása, ideológiája, szakmai igénye leginkább 
azt igyekezett segíteni szerte a világban, hogy hogyan lehet környezettudatosabb, 
kisebb ökológiai lábnyomot igénylő irányba eltolni az ipart és a társadalmi 
fogyasztást. Ez az, amit ez a termékdíjrendszer így, ebben a formában nem tud 
megvalósítani. Ez alkalmas adóztatásra, alkalmas költségvetési bevételre, de 
környezetvédelmi célok megvalósítására nem jó. 

Nem tudom, egyetértünk-e az államtitkár úrral abban, hogy az lenne a jó és az 
lenne a kívánatos, ha a környezetvédelmi termékdíjakból minél kevesebb pénz folyna 
be a magyar költségvetésbe, mert akkor érné el a célját. Az lenne a cél, hogy a 
termékdíj bevezetését követően az ipart és a termelést teljes mértékben átállítsuk egy 
sokkal magasabb környezettudatosságú igénybevételre, és ezzel segítsük azt, hogy 
környezettudatos, energiahatékony technológiák tudjanak meghonosodni. 
Mindaddig, amíg a cél a költségvetési bevétel növelése ezzel az adórendszerrel, 
ellentétesen azzal, hogy hogyan tudjuk megelőzni a környezetet terhelő anyagok 
további terjedését, addig ez a termékdíjrendszer szerintünk nem alkalmas a céljai 
elérésére.  

Egyébként, csak hogy számokat is mondjak, az éves zöldadóbevétel több mint 
50 milliárd forint, miközben a kormány nagyjából 12 milliárd forintot költ a 
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termékdíjas hulladékok gyűjtésének és feldolgozásának támogatására. Tehát nem 
kerül visszaforgatásra ez a forrás annak érdekében, hogy a céljait és a 
környezettudatosabb Magyarország lehetőségét elérje. Ez láthatóan pénzbehajtás. A 
rendszer látványosan működésképtelennek tűnik, a gyűjtési és hasznosítási 
pályázatokat rendszeresen az év utolsó hónapjaiban írják ki minimális keretösszeggel, 
miközben nyilvánvalóan a megelőzésre egész évben fordítani kellene. A 
működésképtelenséggel kapcsolatban felmerül az is, hogy az Országos 
Hulladékgazdálkodási Ügynökség épp hogy egy kormányzati ciklust élt meg, 
nyilvánvalóan voltak olyan tapasztalatok, amelyek a működésképtelenséget 
bizonyították. Ezért lett az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főfelügyelőségen belül a nemzeti hulladékgazdálkodási igazgatóság kijelölve újból. 
Nem tudjuk, hogy ez nem ugyanígy egy kudarc lehet-e a végén.  

Sajnos az orientáló hatás sem érvényesül szerintünk. Fillérre ugyanakkora 
termékdíj van, mondjuk, a klórozott fehér papíron és az újrapapíron. Tehát az az 
ösztönző, amit ki kellene váltani és meg lehetne valósítani, teljes mértékben kudarc. 
Ugyanígy jelentkezik a foszfátmentes vagy a hagyományos mosópor termékdíja, 
amely teljesen alkalmatlan arra, hogy ösztönözze az ipart környezettudatosabb 
eszközökre való átállásra.  

Már említettem a megújuló energiák megadóztatását. Ha megnézzük, hogy 
mekkora adó van a dízelfüstöt égető, hangosan berregő agregátoron, amely veszélyes, 
áram nélküli területeken a napelem alternatívája, akkor nyilvánvalóan arra nulla 
forintot kell fizetni, míg a napelem ténylegesen adóköteles. Amíg a környezetvédelmi 
termékdíjrendszer nem azt szolgálja, hogy átállítsuk Magyarországot egy lényegesen 
környezettudatosabb és fenntarthatóbb működésre, addig ez teljességgel alkalmatlan 
lesz erre. Nézze el, államtitkár úr, a frakciónknak, de nem kívánunk asszisztálni 
ahhoz, hogy környezetvédelmi díj és termékdíj megnevezéssel sarcokat szabjanak ki 
költségvetési hiányok fedezésére, miközben az ahhoz szükséges forrásokat, amelyeket 
e problémák megelőzésére kellene fordítani, nem biztosítják. Emiatt a frakciónk nem 
tudja támogatni ezt a módosító indítványt. Köszönöm a szót, elnök úr. 

 
ELNÖK: Az elnöki feladatokat visszaadom Sallai úr számára. 
 

(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e még 

bárkinek bármi más észrevétele vagy kérdése. (Bencsik János jelentkezik.) Bencsik 
János alelnök úr. 

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz): Végtelenül egyszerű észrevételem lenne, tisztelt 

elnök úr. Azonos elbírálást és a zsinórmértékhez való alkalmazkodásunkat vetném fel 
a hagyományos technológiákkal, az energiahatékony technológiai megoldásokkal 
kapcsolatosan, illetve az alternatív, úgymond, megújuló energia előállítására alkalmas 
technológiákat illetően. Egy dolog, ami összeköti mindezeket: az, hogy mindegyik 
bányászati termék. A bányászati termék a természeti erőforrásokból táplálkozik, 
onnan építkezik, az életciklusának a végén pedig hulladékká válik, amely hulladékot 
újra kell hasznosítani annak érdekében, hogy minél kevésbé terheljük vele a 
környezetet. Tehát amíg ezt az alapelvet nem tudjuk elsajátítani legalább mi, akik 
fenntarthatósági kérdésekkel foglalkozunk, akkor állandóan zsákutcába fogjuk 
vezetni saját magunkat és egymást is a felhasználókkal, a civilizált társadalommal 
együtt.  
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Ilyen szempontból nincs különbség egy AAA+ besorolású energiahatékonyságú 
mosógép vagy egy gyengébb átalakítási képességekkel rendelkező napelem között. 
Sőt! Akkor az AAA+-os mosógépet előrébb kell tennünk, mert az csökkenti a 
felhasznált energia mennyiségét függetlenül attól, hogy milyen formában, milyen 
technológiával történik annak a villamos energiának az előállítása, amelyet a 
berendezés felhasznál. Nem lenne baj, ha akár tematikus bizottsági ülés keretében 
ezekkel az alapelvekkel foglalkoznánk egy kicsit annak érdekében, hogy legalább 
magunk tisztában legyünk a fenntarthatósági kritériumokkal és ne próbáljuk az egyik 
technológiát a másikkal nem kellőképpen átgondolt formában szembeállítani.  

Mindemellett az elnök úr nagyon jól tudja, hogy a megújuló energiás 
technológiáknak elsősorban a hőtermelés, hőellátás területén meglehetősen nagy híve 
vagyok, de a villamos energia előállításánál sem vetem el e technológiák kiegészítő 
használatát. De azt már nagyon nehezen viselem el, hogy ne abból induljunk ki, hogy 
minden olyan technológia, amelyet a mi civilizációs igényeink kielégítésére 
használunk, bányászati termékek és mind-mind természeti erőforrásból építkezik. 
Tehát az újrahasznosításuk, ártalmatlanításuk ugyanolyan feladat, és, ha úgy tetszik, 
ugyanolyan termékdíj-kötelezettséget von maga után, mint bármi más. Nem véletlen, 
hogy az Európai Unió ezeket a direktívákat megfogalmazta erre az üzleti szektorra is. 
Mert ez is üzleti szektor, akárhogy csűrjük-csavarjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen Bencsik János alelnök úr hozzászólását. Ha 

megengedi, helyettes államtitkár úr, még egy pillanatra átadnám Bencsik János 
alelnök úrnak a levezetést, hogy még szót kérhessek és reagálhassak erre. 

 
(Az ülés vezetését Bencsik János, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Sallai úré a szó! 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen. Nem szeretném senkinek az 

éhségét fokozni és senkinek az idejével visszaélni, ezért tisztelettel kérem elnézésüket, 
de Bencsik János alelnök úrnak hadd reagáljak annyiban, hogy teljes mértékben 
egyetértünk azzal, hogy minden egyes ilyen ipari technológia természeti erőforrásokat 
használ. De nem ez a kérdés, hanem az, hogy teljes életciklusában milyen 
hatékonysággal valósul meg. Ha a termékdíjrendszerről beszélünk, mint az adott 
esetben, és össze kell hasonlítanunk egy ledes izzót, egy kompakt izzót meg egy 
hagyományos villanykörtét, meg kell néznünk, hogy melyiknek mennyi üzemórája 
van, melyik milyen veszélyes hulladékot termel, és melyiknek milyen a hatékonysága.  

Mindemellett, ha ezt megvizsgáltuk, az alelnök úr tökéletesen tisztában van 
azzal, hogy nemcsak hulladékgazdálkodási szempontból kell vizsgálnunk a 
termékdíjakat, hanem számos más szempontból is. Energiafelhasználás, biológiai 
sokféleségre való hatás esetleg és számos más terület. Tehát azért tartom fenn az 
állításomat, amit a pártom képviseletében elmondtam, mert egyetértve önnel abban, 
hogy mindegyik terheli a környezetet, minden egyes energiafelhasználás alapvetően 
környezetterhelő, ennek ellenére ezek között van különbség. Ha logikusan lenne 
felépítve ez a rendszer, nyilvánvalóan abba az irányba próbálnánk tolni a magyar 
társadalmat, hogy ezen hatékonysági technológiákat helyezzük előtérbe, amelyek 
élettartamában, teljes életciklusában nagyobb a környezethatékonysága. Azt 
csinálnánk, hogy a ledes izzónak lenne a legkisebb termékdíja, kicsivel nagyobb a 
kompakté és a legnagyobb a hagyományosé. Végigmehetünk az AAA-as hűtőkön is 
ugyanezen szempontok alapján, hogy melyik milyen, hány üzemórával működik, 
hogyan bomlik, milyen a környezetterhelés.  
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Tehát egyetértve az ön aggódó szavaival, amely feltárja azt a tényt, hogy 
minden természeti erőforrásokból származik, legyen az bányászat vagy másképp 
megszerzett, ezeknek nagyon-nagyon eltérő a környezeti hatékonysága, és az lenne jó, 
ha a környezetvédelmi célokat szolgálva a bizottság tagjai abban egyetértenének, hogy 
ezeknek igenis van létjogosultsága, hogy megvizsgáljuk, melyik milyen 
hatékonysággal tudja szolgálni a közjót és ezáltal a magasabb környezetbiztonságot. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: A levezetési feladatokat visszaadom Sallai úr számára. 
 
(Az ülés vezetését Sallai R. Róbert, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy bárkinek 

még van-e bármi észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 
megkérdezem V. Németh Zsolt államtitkár urat és Rácz András helyettes államtitkár 
urat, hogy az elhangzottakra kívánnak-e reagálni. (V. Németh Zsolt jelentkezik.) 
Megadom a szót V. Németh Zsolt államtitkár úrnak. 

 
V. NÉMETH ZSOLT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Köszönöm a 

szót, elnök úr. Elöljáróban azt szeretném leszögezni, rögzíteni, hogy egy 
jogszabályalkotást soha nem tudjuk függetleníteni egy adott ország gyártási, 
gazdálkodási, adózási, környezettudatossági kultúrájától. Ezért aztán nem értek egyet 
azzal, amit az elnök úr mondott, hogy a termékdíjról szóló törvény egy nagyon rossz 
fordulat volt a környezet védelme, a környezet tudatossága tekintetében. Ugyanis 
meggyőződésünk, hogy döntően az egyéni teljesítésre alapozott rendszerre 
Magyarország akkor még nem érett meg. Látjuk azt, ebben a családias körben talán 
elmondhatjuk ilyen egyszerű szavakkal is, hogy lepapírozták az újrahasznosítást és 
éppúgy megterhelték a lerakóinkat a csomagoló anyagokkal vagy más egyéb, amúgy 
termékdíjköteles termékekkel. Szükség volt tehát arra, hogy az egyéni teljesítést 
felváltsa alapvetően a kollektív teljesítés. Azért ez a törvény most gyökeres változást e 
tekintetben nem is hoz, de ott, ahol van kontrollálhatóan, korrekt módon végrehajtott 
egyéni teljesítés, ott az adminisztrációt, a szabályokat csökkentjük. Tehát Heringes 
Anitának is említem, hogy igen, ez adminisztrációcsökkentő intézkedés sok 
tekintetben. 

A másik eleme az volt a bírálatnak, hogy nem érjük el ezt a célt, amit a törvény 
kitűz magának. Ez azért van így, mert mindannyian mást képzelünk bele. Alapvetően 
a termékdíjtörvénynek van egy zöldadó oldala is, például ezt tettük a művirágnál, 
ahol nemcsak esztétikai okokból van adó, hanem egy olyan terméket próbálunk 
eltüntetni a piacról, amely utána újrahasznosíthatatlan, vagy éppen ez történt a 
nejlonzacskókkal, de észrevehető az is, hogy a pet palackok vastagsága hogyan kezd 
fogyni, amióta jelentős termékdíj van rajta. Tehát vannak ilyen hatásai is. 

Ugyanakkor ez a napelem a magyar környezetvédelemnek a műkörmös gazdája 
lett, meg a 40 centis kilátója. Úgy látszik, esélytelenek vagyunk arra, hogy ebben 
valamiféle normális párbeszédet folytassunk. Ahogy a műkörmös gazdáról százszor is 
el lehet mondani, hogy amúgy ő egy kiváló gazdaasszony, aki ténylegesen 
gazdálkodik, és elvégzett egy tanfolyamot is, ugyanúgy a 40 centis kilátóról is el 
tudjuk mondani, hogy a világon nagyon sok 40 centis kilátó van és abszolút senki 
nem lopott el onnét pénzt, mert ott van az útban, és egy hegyormon nagyon sok 
helyen van olyan kilátó. De ez nagyon jól hangzik. Ez történt a napelemmel is. A 
napelemnél is, ha egyéni teljesítés lenne, fel sem vetődne senkiben, hogy miféle 
gazemberség az, hogy van az árnak egy olyan eleme, amit végül a fogyasztó fizet meg 
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nyilvánvalóan. Ez ugyanis azt szolgálja, hogy ha majd az életciklusa letelik, akkor ezt 
újra kell hasznosítani. Tulajdonképpen, ha a név a termékdíj helyett az lenne, hogy 
újrahasznosítási járulék vagy nem tudom, van egyébként jó néhány példa arra, hogy 
máshogy nevezik ezt, akkor teljesen érthető lenne. És egyébként van napelemre 
másutt is, például Bulgáriában hasonló nagyságú termékdíj, mint Magyarországon.  

Annak, hogy ezek a termékek elterjedjenek, nem feltétlenül ez vagy főleg csak 
ez az eszköze, mert állami támogatások révén másik területen jelentős forrást 
biztosítunk arra, hogy ez az eszköz elterjedjen. Nehézséget okoz, még egyszer 
mondom, a külön leválogatás, lehet egy ilyen rendszert szervezni, csak akkor a 
koherenciáját megtörnénk, és nehézséget okozna figyelni azt, hogy vajon az 
életciklusa alatt, míg működik, milyen célt szolgál. Akkor most mit mondjunk arra a 
búvárszivattyúra, amely működhet akár egy geotermikus fűtési rendszerben, de 
működhet egy fürdőt kiszolgáló módon. Az egyikben is termálvíz megy, a másikban is, 
mégis az egyikre ne legyen termékdíj, a másikra meg igen. Majd akkor a boltban 
felteszik a kérdést, hogy hova tetszik beépíteni, mert akkor egyik helyen lesz, a másik 
helyen nem. Megoldhatatlan ennek a technikai része is sok esetben. Nem mondom, 
hogy nem lehet ezen javítani és dolgozunk is rajt’, de azt azért rögzítenünk kell, hogy 
ezt valakinek ki kell fizetni. Én például nem szeretném kifizetni azt a napelemet, amit 
mások raknak fel a házukra. Meg kell kérdezni az átlag magyar polgárt, hogy vajon ki 
akarja-e fizetni azt a napelemet, amit mások raknak fel. És akkor másnak kell. Az 
fizeti ki, aki éppen nem rak fel napelemeket, akinek nem hoz hasznot. Tehát ez a fő 
kérdés, hogy azt a költséget, ami az újrahasznosítással kapcsolatos, ki állja.  

Még egy elemre szeretnék kitérni, ez pedig a beszedett termékdíj és a 
közvetlenül látókörünkben levő, a környezetvédelmet, környezetügyet szolgáló 
kifizetések. Ötven-hatvan milliárd, vagy éppen tizenmilliárd, ami a saját 
intézményrendszerünkön belül az újrahasznosítást szolgálja. Természetesen 
hozzárakhatnánk ehhez még a környezet- és természetvédelmi intézményrendszer 5 
és fél milliárdját, a természetvédelmi kártalanításokat, vagy éppen a kármentesítési 
kiadásokat. Sok elemet ide sorolhatnánk. De ha csak azt a részt nézzük, hogy az 
elmúlt 7 évben 2300 milliárd volt a környezetügyre, környezetvédelemre és 
természetvédelemre, most 2800 milliárd lesz csak a beruházási természetű rész, tehát 
félezer milliárddal több az elkövetkező hét évben, és ha megnéznénk ennek a hazai 
társfinanszírozási igényét, az messze több annál, mint amit a környezetvédelmi 
termékdíjban nem látunk, és máshol van felhasználva. Tehát azt cáfolnám, hogy ez 
valami adó lenne, amit a környezet- és természetvédelmen kívül használna fel az 
állam. Egyszerűen nem így van. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a válaszait. A helyettes államtitkár úr kívánja-e 

kiegészíteni? (Dr. Rácz András: Nem.) Köszönöm szépen. Ebben az esetben, ha nincs 
több jelentkező, a részletes vita első szakaszát lezárom. 

Határozathozatal 

Áttérünk a második szakaszra. Képviselői módosító indítványokat nem 
nyújtottak be. Így kérdezem, hogy a bizottság tagjainak van-e módosító indítványa. 
Amennyiben nincs ilyen, megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben 
elsőként a bizottság tagjai szavaznak a részletes vita lezárásáról. Kérem, hogy aki 
támogatja a részletes vita lezárását, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Egyhangúlag lezártuk a vitát. Köszönöm szépen. 

Ebben az esetben a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról fogunk szavazni. Kérdezem a bizottságot, hogy benyújtja-e a részletes 
vitát lezáró jelentést és elfogadja-e azt. Kérem, hogy aki ezt támogatja, kézfeltartással 
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jelezze! (Szavazás.) Hat igen szavazat. Ki az, aki nem fogadja el? (Szavazás.) Két nem 
szavazat.  

A szavazás eredményei alapján kialakult, hogy melyik a többségi álláspont. A 
többségi és a kisebbségi álláspont képviseletére a parlamentben lesz lehetőség. 
Egyeztetni fogunk az időfelosztással kapcsolatban. A kisebbségi véleményről nem kell 
szavazni, de a többségi vélemény képviseletéről igen a házszabályi rendelkezéseknek 
megfelelően. Kérdezem a többségi véleményt képviselő képviselőtársaimat, 
támogatják-e, hogy Bartos Mónika képviselje a parlamentben a többségi véleményt. 
Kérem, hogy aki támogatja, kézfeltartással jelezze! Persze, mi is támogathatjuk. 
(Szavazás.) Akkor támogatjuk, inkább ő képviselje, mint valami kollégája. A többségi 
vélemény képviseletéről is megvan tehát a döntés.  

Ezzel a napirendi pontot lezárom. Megköszönöm az államtitkár úrnak, a 
helyettes államtitkár úrnak és munkatársaiknak, hogy részt vettek a bizottság ülésén, 
és köszönöm szépen a türelmüket.  

Egyebek 

Ezzel rátérünk az utolsó napirendi pontra, az egyebekre. Tájékoztatni 
szeretném a bizottság tagjait, hogy Jávor Benedek európai parlamenti képviselő által 
kezdeményezett, a párizsi klímacsúcshoz kapcsolódó november 5-ére tervezett 
tematikus ülés adminisztratív okok miatt elhalasztásra kerül. A kormánypárti 
képviselők kabinetjének munkatársaival folytatjuk az egyeztetést az időpontról, 
amikor az európai parlamenti képviselő és a bizottsági tagok is ráérnek. 

Másodsorban tájékoztatni szeretném a bizottság tagjait, hogy kezdeményeztem 
egy Bős-Nagymarossal kapcsolatos tárgyalást, illetve annak aktuális vízgazdálkodási 
stratégiai tervezésével kapcsolatos dokumentumok megtekintését. Szeretném 
tájékoztatni a bizottság tagjait, hogy Baranyai Gábor, az Igazságügyi Minisztérium 
miniszteri biztosa múlt hét csütörtökön keresett fel az irodámban. Örömömre 
szolgált, hogy megállapíthattam, a sajtóhíresztelésektől eltérően nem történt olyan 
döntés, amely kellemetlen helyzetbe hozná az országot vagy a szigetközieket. A 
miniszteri biztos úr arról biztosított engem, hogy meglesz a lehetősége annak, hogy 
többpárti egyeztetés történjen ebben az ügyben és a bizottság rendelkezésére áll, hogy 
ebben folytassunk párbeszédet. Amennyiben mindenki a nemzeti érdekeket fogja 
képviselni, azt gondolom, nem lesz az ellenzék és a kormánypárt között érdemi 
nézetkülönbség. Nyilvánvalóan a módszerekről kell beszélni, hogy mi az, ami a 
magyar fél számára a hágai döntés végeredményeként elfogadható. Ennek ügyében 
egy tematikus ülés megszervezését kezdeményeztem, a kormánypárti 
képviselőtársaim szakmai kabinetjének vezetőjével folytatjuk az egyeztetést, hogy mi 
az, ami a képviselőtársaimnak is megfelel, és mikor lehet majd lebonyolítani. Kérem 
ez ügyben a támogatásukat.  

Ezen a tematikus ülésen, miután vízügyes dolgokról van szó, a Kvassay Jenő 
Terv és az árvízi kockázatkezelési tervek megtárgyalására is sort kerítünk, hogy 
áttekintést kapjunk a vízgazdálkodás jelenlegi helyzetéről. Ehhez a 
Belügyminisztérium rendelkezésünkre áll. Kérem majd ehhez a támogatásukat. 

És végül tájékoztatom a bizottságot, hogy tegnap benyújtottak néhány, a 
bizottság feladat- és hatáskörébe tartozó törvényjavaslatot, amelyek tárgyalására 
várhatóan sort kell kerítenünk. Az első ilyen a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény, valamint az egyes közszolgáltatások ellátásáról és ezzel összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat. Illetve két szakmai törvényjavaslat esetében lesz módunk a 
csatlakozáshoz, az egyik a vadászattal és a vadgazdálkodással összefüggő, a másik a 
halgazdálkodással összefüggő javaslat. Az ezekhez való csatlakozást meg kell tennünk 
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hamarosan, emiatt van rá esély, hogy sajnos hétfőn, a plenáris ülést megelőzően egy 
nagyon rövid formális ülésre kell hogy meginvitáljam önöket. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy bármi más felmerül-e. (Heringes Anita 
jelentkezik.) Heringes Anita képviselő asszony. 

 
HERINGES ANITA (MSZP): Köszönöm szépen. Mint ahogy már az előző 

bizottsági üléseken is említettem, az őszi munkatervünkbe felvettük a PM10 
megtárgyalását. Mint akkor is jeleztem, aktualitásból kifolyólag azt gondolom, hogy a 
Volkswagen-botrány szakmai következményeiről kellene beszélnünk. Ezért kérem, 
hogy minél hamarabb vegyük napirendre, ha lehet, a következő B. héten akár már 
napirendre kellene venni, hiszen ez egy aktuális kérdés, amely a bizottságunkat érinti. 
Ezért kérem a fideszes, KDNP-s, bizottsági többséget adó képviselőtársaimat, hogy 
támogassanak ebben a kezdeményezésemben. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Ha lehet operatív javaslatom, 

azt javasolnám, hogy a kabinetvezető és a képviselő asszony között legyen egyeztetés 
arról, hogy a napirendre vétel hogy történjen. Ez azért praktikus, mert én hiába 
tűzöm napirendre, ha nem tudok szavazatképességet biztosítani. Amennyiben a 
Fidesz szakmai kabinetje ezt támogatja, az első alkalommal nagy örömmel tűzöm 
napirendre. Akkor is, ha nem támogatja, csak akkor nem lesz hatékony a munka 
véleményem szerint.  

Az ülés berekesztése 

Megkérdezem, hogy bármi más az egyebekben felmerül-e. (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs ilyen, mindenkinek megköszönöm a türelmét és az 
együtt eltöltött több mint két órát. További kellemes időtöltést és jó munkát kívánok a 
délutánra.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 07 perc.) 

 
 

 
 
 
 

Bencsik János 
a bizottság alelnöke 

 

Sallai R. Benedek  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 
 


