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Napirendi javaslat  

 

1. A vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6955. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

2. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6989. szám)  
(Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

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

Helyettesítési megbízást adott 
 

Simonka György (Fidesz) Varga Gábornak (Fidesz) 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Hatvani Szabolcs 
Széles Zsuzsanna 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 48 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szép jó napot kívánok mindenkinek! Tisztelettel köszöntöm önöket, a Fenntartható 
fejlődés bizottságának november 2-ai ülését ezennel megnyitom. Megállapítom, hogy 
a bizottság szavazatképes, Simonka György képviselő úr jelezte távollétét, 
helyettesítéséről gondoskodott, Varga Gábor képviselő úr helyettesíti a szavazás 
során. 

Tájékoztatni szeretném önöket, hogy a napirendi javaslat a kiküldötteknek 
megfelelően kerülne megtárgyalásra. Első napirendi pontként a vad védelmével, a 
vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat, amely a parlament előtt a T/6955. számon van, döntés részletes 
vita lefolytatásáról. A második napirendi pont esetében ugyanerre a döntésre kerülne 
sor, a részletes vita lefolytatásához a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 
2013. évi CII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat esetében és a harmadik 
napirendi pont tekintetében az egyebek kerülne megtárgyalásra. 

Tisztelettel kérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos kérdés, 
hozzászólás, javaslat van-e. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs ilyen, kérem, hogy 
szavazzunk a napirendről. Aki a napirendet elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen. 

A vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/6955. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

Így megkezdem az első napirendi pont tárgyalását, amely az előbb 
elmondottaknak megfelelően a vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a 
vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes 
vitájában való részvételhez való csatlakozásról dönt a Házszabály 32. §-ának (2) 
bekezdése alapján, az egész jogszabályra vonatkoztatva. Ez a parlament informatikai 
hálózatában a T/6955. szám alatt érhető el. 

Korábban több alkalommal folytattunk erről egyeztetéseket. Varga Gábor 
albizottsági elnök úrral egyeztettünk erről, egyetértés volt tudomásom szerint abban, 
hogy a bizottságunk foglalkozzon ezzel a témával, és bízunk abban, hogy szakmai, a 
természeti erőforrások fenntartható használatát elősegítő javaslatokkal hozzá tudunk 
járulni a jogszabály jobbá tételéhez. 

Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy a csatlakozáshoz van-e kérdés vagy 
hozzászólás. (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. Ezért kérem, hogy aki 
támogatja a csatlakozást, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
egyhangú. Köszönöm szépen. 

Az első napirendi pontot ezzel lezárnám.  

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 
módosításáról szóló T/ 6989. számú törvényjavaslat   
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

A második napirendi pont a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. 
évi CII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, amely dr. Szűcs Lajos fideszes 
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országgyűlési képviselő önálló indítványaként van a tisztelt Ház előtt. A Ház 
informatikai hálózatában a 6989. számon található meg. Szintén a házszabályi 
rendelkezések 32. §-ának (2) bekezdése alapján kellene döntenünk a részletes vitában 
való részvételről. 

A bizottság korábban erről nem folytatott egyeztetést, tehát a bizottság tagjai 
között erről nem volt szó, elnökként javasoltam ennek a csatlakozásnak a 
lefolytatását, tekintetbe véve, hogy a vadászathoz és vadgazdálkodáshoz hasonlóan 
szintén egy kiemelkedő jelentőségű természetierőforrás-használattal van dolgunk, és 
ugyanúgy az élővizeknek a természetierőforrás-használattal és fenntarthatósággal 
kapcsolatos megközelítéséhez kiemelkedő jelentőségű lenne, ezért bátorkodtam 
javasolni a bizottságnak az ehhez való csatlakozást. 

Kérdezem azt, hogy a részletes vitához csatlakozással kapcsolatban van-e 
kérdés vagy hozzászólás. (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. Így kérem, 
hogy aki támogatja a részletes vitában való részvételt, az kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. 

Megállapítom, hogy csatlakoztunk a jogszabályhoz. 
Köszönöm szépen a döntést. 

Egyebek 

A harmadik napirendi pontban az egyebek kerülne megtárgyalásra. A múlt 
héten elmondottaknak megfelelően folytatjuk az egyeztetést a kormánypárti szakmai 
kabinet titkárával, aki tájékoztatott arról, hogy a Bős-Nagymarossal kapcsolatos hágai 
döntés végrehajtásával kapcsolatos tárgyalások jelen pillanatban nem mutattak 
előrehaladást az elmúlt egy-két hétben, és ő a jobb felkészülés érdekében javasolja, 
hogy az egyeztetés ne a jövő héten legyen ezzel kapcsolatban. Én ezt a javaslatot 
minden további nélkül el tudom fogadni. Összesen három B hetünk van, amikor 
tudunk valamilyen szakmai bizottsági témát felkarolni, és van rá esély, hogy az utolsó 
héten Seszták Miklós miniszter úr meghallgatását kell beiktatnunk. Ebből adódóan, 
miután jövő hétre nem javasolta a kabinet, ezért az azt követő B hétre próbáljuk majd 
megszervezni ezt. Ebben számítok frakciójuknak, illetve a kormánypárti 
képviselőknek a részvételére, hiszen abban bizakodom, hátha többpárti 
konszenzussal lehetne megvalósítani ezt az egyeztetést. 

Ebből adódóan a jövő héten így is, úgy is össze kell hívni a bizottsági ülést, 
hiszen van számunkra kiosztott jogszabály, illetve most már ezen kívül is kettőhöz a 
csatlakozásunkat megtettük. Emiatt még lehetne arról szó, hogy a Heringes Anita 
képviselő asszony által felvetett PM10-es helyzetről, tehát a légszennyezettségi 
határértékek magyarországi betartásával kapcsolatos anyagról folytassunk esetleg egy 
szűkebb körű egyeztetést. Továbbá tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy Lukács 
András, a Levegő Munkacsoport elnöke keresett meg levélben, azt kérve, hogy a 460 
ezer európai érintett és a magyarországi 16 ezer érintett esetében, akik a 
részecskeszennyezés miatt életüket veszítik idő előtt, tegyük meg azt, hogy a bizottság 
érdemben foglalkozik ezzel. Vizsgáljuk meg azt, hogy az ezzel kapcsolatos 
kötelezettségszegési eljárás hol jár Magyarországgal kapcsolatban, milyen a jelenlegi 
helyzete, és milyen lehetőségei vannak a kormánynak, hogy ennek érdekében 
történjenek előrelépések. 

Nem kívánok ebben most döntést hozni, és nem fogom összehívni magam ezt a 
tematikus ülést, hogyha nem kapok erre támogatást a kormánypárti kabinettől. Azt 
kértem a kormánypárti szakmai kabinet titkárától, hogy ez ügyben folytassunk egy 
egyeztetést, és amennyiben megvan a nyitottság az önök részéről, akkor ezt a 
napirendet még a jövő hétre betenném, mert úgysem egy ilyen több órás dologról van 
szó, hanem gondolom, hogy a szakminisztérium tart egy rövid tájékoztatást, hogy mi 
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van a kötelezettségszegési eljárással, illetve meghallgatunk arról valamit, hogy milyen 
lehetőségek vannak a légszennyezettség javításának lehetőségeire. 

Amennyiben erről a kabinetjük támogatólag dönt, abban az esetben fogom 
még hozzátenni a jövő heti üléshez ezt a témát. Ehhez kérem majd, hogy a tárgyalást 
lefolytatni szíveskedjenek, és támogatni ezt a kezdeményezést, hiszen mind civil, 
mind pedig ellenzéki oldalról érkezett erről javaslat. 

Tisztelettel kérdezem, hogy az egyebek kapcsán bárkinek bármi más 
hozzászólása, javaslata, ötlete, véleménye van-e. (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy 
nincs ilyen. 

Az ülés berekesztése 

Így megköszönöm valamennyiüknek a részvételt és mindenkinek további jó 
munkát kívánok a mai napra. A bizottsági ülést lezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 54 perc) 

  

Sallai R. Benedek 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 


