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Napirendi javaslat 

 

1. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint az egyes 
közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról 
szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosításáról szóló T/6984. számú 
törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

2. Tájékoztató a magyarországi PM10-helyzetről, az ágazatközi intézkedési 
program végrehajtásáról  
 

3. A vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló T/6955. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság)  
 

4. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 
módosításáról szóló T/6989. számú törvényjavaslat  
(Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság)  
  

5. 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  
 
Bartos Mónika (Fidesz)  
Dankó Béla (Fidesz)  
Manninger Jenő (Fidesz)  
Varga Gábor (Fidesz)  
Heringes Anita (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott 
 
 Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) Bencsik Jánosnak (Fidesz)  

Simonka György (Fidesz) Bartos Mónikának (Fidesz)  
Dankó Béla (Fidesz) távozása után Varga Gábornak (Fidesz)  
 

 
Meghívottak 
 

Hozzászólók 
 
Dr. Rácz András helyettes államtitkár (Földművelésügyi 
Minisztérium)  
Dr. Varga Judit levegőminőség-védelmi referens (Földművelésügyi 
Minisztérium, Környezetmegőrzési Főosztály) 
Lukács András elnök (Levegő Munkacsoport) 
Lenkei Péter irodavezető (Levegő Munkacsoport) 
Domanovszky Henrik közlekedésmérnök szakértő, elnök (Magyar 
Gázüzemű Közlekedési Klaszter Egyesület) 
Dr. Kiss Diána titkárságvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Palotai Zoltán osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Szabó Ferenc főosztályvezető (Földművelésügyi Minisztérium, 
Erdészeti és Vadgazdálkodási Főosztály) 
Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, előterjesztő (Fidesz) 
Udvari Zsolt főosztályvezető (Földművelésügyi Minisztérium, 
Horgászati és Halgazdálkodási Főosztály) 
 

Megjelent 
Bajdik Péter főosztályvezető-helyettes (Földművelésügyi 
Minisztérium, Erdészeti és Vadgazdálkodási Főosztály) 

 
A bizottság titkársága részéről 

 
Hatvani Szabolcs bizottsági munkatárs 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása, napirendi javaslat 

Sallai R. Benedek (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok mindenkinek! Szeretettel köszöntöm önöket a Fenntartható fejlődés 
bizottságának 2015. november 11-ei ülésén. Szeretettel köszöntöm a jelenlévőket, a 
bizottság tagjait és az Országgyűlés Hivatalának munkatársait.  

Megállapítom, hogy a bizottság szavazatképes.Dr. Turi-Kovács Béla alelnök úr 
jelezte távollétét, Bencsik János alelnök úr helyettesíti a szavazás során; illetve 
Simonka György képviselő úr jelezte távollétét, Bartos Mónika képviselő asszony 
helyettesíti a szavazás során.  

A mai ülésre, a kiküldötteknek megfelelően, a napirendi javaslat úgy alakulna, 
hogy első napirendi pontként a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, 
valamint az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat megtárgyalására kerülne sor, amelyet a parlament informatikai 
hálózatában T/6984. számon lehet elérni. A részletes vitáját folytatnánk le a 
Házszabály 44-45. §-ának megfelelően. 

Második napirendi pontként tájékoztatás lenne tematikus szakmai kérdésben a 
magyarországi PM10-szennyezettségi helyzetről és az ágazatközi intézkedési program 
végrehajtásáról. A napirend során tájékoztatást ad a Földművelésügyi Minisztérium 
képviselője, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselője, illetve a kiküldötteknek 
megfelelően felkért hozzászóló előadók, Lukács András, a Levegő Munkacsoport 
elnöke, valamint Domanovszky Henrik közlekedésmérnök, a Magyar Gázüzemű 
Közlekedési Klaszter Egyesület vezetője.  

Harmadik napirendi pontként a vad védelmével, a vadgazdálkodással, 
valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról 
szólótörvényjavaslat kerülne megtárgyalásra, ami a tisztelt Ház informatikai 
hálózatában a T/6955. számon érhető el. Itt szintén részletes vitáról van szó. 

Negyedik napirendi pontban a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 
2013. évi CII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat kerül megvitatásra, amely 
dr. Szűcs Lajos fideszes képviselő úr önálló indítványaként van előttünk, és a részletes 
vitát folytatnánk le a napirendben.  

Ötödik napirendi pontként az „Egyebek” témakörét tárgyalhatjuk meg. 

A napirend elfogadása 

Tisztelettel érdeklődöm, hogy a bizottság tagjai részéről van-e a napirendi 
ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás. (Senki sem jelentkezik.) 

Amennyiben nincs ilyen, kérem a bizottság tagjait, hogy amennyiben 
elfogadják a napirendet, azt kézfeltartással jelezzék! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
egyhangú, így megkezdhetjük az első napirendi pont tárgyalását. 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint az egyes 
közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 
módosításáról szóló T/6984. számú törvényjavaslat(Részletes vita a 
HHSZ 44-45. §-a alapján)(Kijelölt bizottság) 

A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint az egyes 
közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 
2013. évi CXXXIV. törvény módosításáról szóló T/6984. számú törvényjavaslat 
részletes vitáját nyitom meg.  
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A részletes vita első szakaszában a törvényjavaslat kapcsán a Házszabály 44. § 
(1) bekezdése a), b), c) és d) pontja alapján meghatározottak vizsgálatához meg kell 
vizsgálnunk azt, hogy megfelel-e a jogszabályalkotás követelményeinek és az 
alaptörvényből eredő kötelezettségeknek. 

Az előterjesztő jelen van. Köszöntöm az előterjesztő Földművelésügyi 
Minisztérium képviseletében dr. Rácz András helyettes államtitkár urat és 
munkatársait. Kérem, hogy a Házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt 
követelmények vizsgálatát segítő törekvéseiket mutassák be, és mutassák be a 
jogszabálytervezetet! 

Dr. Rácz András hozzászólása 

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszöntöm a bizottság tagjait, illetve a megjelent 
meghívott vendégeket. Alapvetően ez a jogszabály-módosítás négy téma köré 
csoportosul. A mi megítélésünk szerint koncepcionális változást nem okoz a 
rendszerben, hanem annak a jobbítását, a gyakorlati megvalósítást igyekszik 
elősegíteni.  

Az első témakör a hulladékos közszolgáltatásban biztosított legalább két 
űrmértékű gyűjtőedényhez kapcsolódó közszolgáltatási díj megalapozása, 
megteremtése. Jelenleg a hulladékokról szóló törvénynek van egy olyan része, amely 
január 1-jén fog hatályba lépni. Ez előírja azt, hogy a közszolgáltató köteles legalább 
két űrmértékű gyűjtőedényt felajánlani a szolgáltatást igénybe vevőnek, ami egy 80 
literes vagy annál kisebb, 60 literes kukaűrméretet jelent, illetve egy nagyobbat, egy 
110-120 litereset.  

Ezt a szabályt már régóta szerettük volna beiktatni a törvénybe. Már korábban 
beiktattuk, január 1-jén lép hatályba, de panaszlevelek sorozatát kaptuk a tekintetben, 
hogy elsősorban családiházas vagy vidéken élő lakosok, akik egyedül élnek vagy nem 
keletkezik náluk annyi hulladék, ne kelljen 120 literes kuka után a közszolgáltatási 
díjat megfizetniük, hanem választhassanak egy kisebb űrmértékű edényt. 

Miután idén január 1-jével Magyarország összes településén életbe lépett a 
szelektív gyűjtés, az elkülönített gyűjtés, erre tekintettel a vegyesen gyűjtött 
hulladékok mennyisége csökken, csökkenni fog. Illetve nyilván szeretnénk a 
lakosságot is arra ösztönözni, hogy ezt az újonnan bevezetett, házhoz menő jelleggel 
kötelezően előírt szelektív hulladékgyűjtő rendszert használják, és a vegyes kukákba 
minél kevesebb hulladékot tegyenek, szelektáljanak. Ez is indokolja azt, hogy két 
gyűjtőedényt kell a közszolgáltatónak biztosítani, egy kisebbet, illetve akinek ez nem 
megfelelő, az választhatja a korábbi nagyobbat is. 

A jelenlegi módosítás arra irányul, hogy ennek a díjpolitikai hátterét is 
megteremtsük, tehát arányos díjszabás kerüljön kiszabásra a kisebb űrmértékű 
hulladékgyűjtő edényre is. Tehát ne néhány forint legyen az eltérés közte, hanem a 
jogszabály-módosítás arányosítva megalapozza annak az elveit, hogy a január 
elsejével már jogszabályban lévő és hatályba lépő szabályhoz hogyan kell a díjat, a 
díjkalkulációt is elkészíteni. Ez az első. 

A második egy uniós előírás. A hulladék-keretirányelv változott, az annak 
mellékletében szereplő veszélyességi jellemzők módosultak. Ennek megfelelően 
nekünk is változtatnunk kell a hulladéktörvény mellékletét. Jelenleg a törvény azt 
mondja ki, hogy a hulladékolajat elkülönítetten kell gyűjteni, amennyire műszaki, 
környezetvédelmi és gazdasági szempontból ez megvalósítható. Tehát akkor kell, ha 
műszaki, környezeti, illetve gazdasági szempontból megvalósítható. Az Európai Unió 
pedig azt írta elő, hogy csak a műszaki megvalósíthatóságot lehet feltételül szabni. 
Tehát, ha műszakilag megvalósítható, akkor sem környezetvédelmi, sem gazdasági 
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szempontok - tehát nyilván környezetvédelmi nem - nem indokolhatják azt, hogy a 
hulladékolaj ne legyen elkülönítetten gyűjtve. Tehát az Unió itt egy szigorítást vezetett 
be. A mi szabályozásunk még három okra hivatkozva ad felmentést a hulladékolaj 
elkülönített gyűjtése alól, az Unió azonban csak egy feltétel, a műszaki feltétel meg 
nem léte esetén engedi meg a kivételt. Úgyhogy ezt nekünk is módosítanunk kell a 
jogszabályban. Ez a második, ami a módosítást indokolja.  

A harmadik és a negyedik a Belügyminisztérium kérése alapján történik. 
Ugyanúgy, ahogy a hulladékos közszolgáltatásban, jelenleg, amennyiben nincs 
közszolgáltató, akkor a katasztrófavédelem a kijelölés intézményével élve kijelöl egy 
közszolgáltatót, aki ellátja az adott területet a hulladékos közszolgáltatás 
tekintetében. Ugyanezt szeretné a Belügyminisztérium megvalósítani a nem 
közművel összegyűjtött szennyvíz vonatkozásában is. Tehát ahol nincs csatorna, és 
szippantják a szennyvizet. Jelenleg arra nincs törvényi szabályozás, hogy ha a 
településen a szippantott szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás nem működik, 
vagy közszolgáltató kiválasztása eredménytelen, vagy esetleg ez a 
szippantottszennyvíz-szállítás szünetel, akkor mi a teendő. Itt is ugyanazt a 
jogintézményt szeretnénk megvalósítani, mint a hulladékos közszolgáltatásnál, hogy 
ebben az esetben a kijelölt közérdekű közszolgáltató tudja ellátni ezt a feladatot. 

A negyedik, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás jegyében ugyanez a rendszer. 
Tehát ha nincs olyan szolgáltató, aki a feladatot ellátná az adott településen, akkor 
megteremtjük ugyan a kijelölés intézményét, határozattal közérdekű közszolgáltató 
jelölhető ki, ugyanúgy, mint a hulladékos közszolgáltatásban.  

Erre a négy témára irányul a törvény módosítása. Úgy gondolom, hogy ezek 
előremutató és mindenképpen a rendszert jobbító, a lakosok érdekeit szolgáló 
intézkedések. Kérem a bizottság támogatását ezekhez. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a felvezető és részletes tájékoztatást helyettes 

államtitkár úrnak.  

Kérdések, hozzászólások 

A részletes vita első szakaszát nyitom meg. Kérem a képviselői 
hozzászólásokat, illetve javaslatokat a jogszabállyal kapcsolatban. (Jelzésre:) Bartos 
Mónika képviselő asszony! 

 
BARTOS MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Én a többségi 

véleményt szeretném ismertetni.  
A bizottság megállapítja, hogy a T/6984. számú, a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. számú törvény, valamint az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel 
összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdése szerinti jogi 
és szakmai követelményeknek. A javaslat egyrészt uniós harmonizációs célt szolgál, 
másrészt pontosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításának 
szabályait, harmadrészt pedig kezeli a településeken a közszolgáltatatás 
folytonosságának szabályozási hiányosságait.  

Az elmúlt évtizedben a hulladékok káros hatása elleni védelem az egyik 
legfontosabb gazdasági és környezetgazdálkodási kérdéssé vált, a 
hulladékgazdálkodás területén hazánkban. Szükség van a folyamatos előrelépésre, 
amelyre a kormány komoly figyelmet fordít. A törvényjavaslat elfogadása is egy 
előrelépést jelent ezen a területen. Köszönöm szépen, elnök úr.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Megkérdezem 
képviselőtársaimat, hogy további kérdés vagy hozzászólás van-e. (Jelzésre:) Heringes 
Anita képviselő asszony! 

 
HERINGES ANITA (MSZP): Köszönöm szépen. Nyilván megint megvan annak 

a bája, hogy a mi határozati javaslatunkat pont államtitkár úr volt, aki elutasította 
azzal, hogy a hulladék-közszolgáltatásban nincs probléma, nincs hiba, jól működik, 
ezért nem kell határozati javaslatot még tárgysorozatba se venni, hogy 
megvitathassuk a parlament előtt.  

Ehhez képest benyújtották a 6984. számú törvényjavaslatot, és már a tegnapi 
nap folyamán megkaptuk a 7397. számú módosító javaslatot, amiben újabb lyukakat 
próbálnak betömni ebben a szolgáltatásban. Azt gondoljuk, hogy lassan jobb lenne 
kidobni ezt az egész javaslatot, ezt az egész törvényt, és talán egy olyat létrehozni, ami 
mondjuk, fenntartható, működőképes, a szakma, a lakosság, az önkormányzatok 
számára is működőképes rendszer. Mert az, hogy toldozgatjuk azt, ami nem működik, 
hogy most már nemcsak a hulladékgazdálkodásban, hanem egyébként a 
kéményseprő-ipari közszolgáltatásban is a katasztrófavédelmet kijelöljük, hogy majd 
ő kijelöli a következő szolgáltatót, előrefutás abban, ami várható, hiszen látjuk a 
kéményseprő-ipari szakszervezetek leveleit, önök is megkapják, mi is megkapjuk. Ha 
nem oldják meg a problémát, nem csinálnak egy fenntartható rendszert, akkor már 
most letétbe helyezte a kéményseprők kétharmada a felmondását. Hiszen egy olyan 
helyzetbe hozták őket, hogy maguk sem tudják, hogy mi lesz a jövőjük, hogy 2016. 
január 1-jétől mi lesz velük. Ők a katasztrófavédelem dolgozói lesznek, és akkor 
innentől kezdve egyébként rendvédelmi dolgozók, egy ilyen rendszeren belül kell 
dolgozniuk, vagy dolgozhatnak tovább egyébként a 38 magyar tulajdonban lévő 
cégnél? Még azt sem lehet mondani, hogy külföldi tulajdonban lévő cégekről 
beszélünk, mert 38 magyar tulajdonban lévő kéményseprő-ipari cégről beszélünk.  

Az a baj, hogy az látszik, hogy nem megoldani kívánják a problémát, hanem a 
kicsi lyukakat betoldozgatni-foldozgatni, és ezzel egyébként egy nagy katyvasz jön 
létre, ami nem fenntartható, és működésképtelen. Ilyenkor szoktak képviselőtársaink 
a többségtől azzal jönni, hogy mi olyan cégeket akarunk ezzel támogatni, amelyek 
profitorientáltak. Nem erről van szó. Ezeknek a cégeknek csak működni kell tudni. Az 
lenne a normális, ha ezek a cégek fenn tudnák tartani magukat, és egyébként arra 
lenne pénzük, hogy mondjuk, az eszközrendszerüket, ha elromlik, megjavíttassák, ha 
annyira elromlik, újat tudjanak venni, és egy olyan rendszert kialakítani, ami nem 
drága a lakosság számára, nem drága az önkormányzat számára, és egyébként 
működőképes. Meg lehetne próbálni egy új törvényt létrehozni, ha kell, akkor egy új 
határozati javaslatot is benyújtunk annak érdekében, hogy álljunk neki normálisan 
rendet rakni ebben a kérdésben. 

A másik dolog pedig, hogy a két típusú gyűjtőedény eddig is kötelező lett volna 
a közszolgáltatók számára. Egyébként a következő napirendünkkel is 
összekapcsolódik ez a kérdés, mert tényleg eddig is nagyon sok polgármester 
elmondta, hogy a kistelepülésen egyedül élő hölgyek, urak, akik idősebbek már, 
egyszerűen nem termelik meg a szemetet. És ezt a problémát is sikerült két évre rá, 
három évre rá megoldani. Amikor szegények tényleg két hét alatt se raknák tele a 
szemetest, merthogy egyrészt nincsen már pénzük a boltban annyit vásárolni, nem 
termelnek annyi szemetet, mert ami zöldhulladékuk van, ha még van némi állatuk, 
akkor azt odaadják nekik, ami meg egyébként felhalmozódik szemét náluk, legyünk 
őszinték, elégetik, merthogy nincs pénzük fára, a gázt meg már régen nem tudják 
kifizetni. 
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Tehát ez a tragikus ebben a helyzetben, hogy az emberekkel nem foglalkozunk, 
azzal nem foglalkozunk, hogy fenntartható rendszereket hozzunk létre, vagy 
egyáltalán életben hagyjuk, amik eddig működtek. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen hozzászólását. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 

kíván-e még valaki hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben a vita ezen 
szakaszában nem kíván senki hozzászólni, akkor megkérném Bencsik János alelnök 
urat, hogy vegye át legyen szíves az elnöklést, hogy szót tudjak kérni.  

 
(Bencsik János, a bizottság alelnöke, átveszi az ülés vezetését.) 

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sallai 

elnök úré a szó. 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Helyettes Államtitkár Úr! Nagyon szépen köszönöm a beszámolóját, és meg kell, hogy 
mondjam, hogy én nem szeretnék vitázni önökkel.  

Bartos Mónika képviselő asszony megelőlegezte, hogy az többségi vélemény 
lesz, amit elmondott. Erre meg is van az esély, és egyet is értek vele. Ez valóban nem 
sérti a Házszabály 41. §-ának (1) bekezdését, alkotmányossági szempontból ez 
minden bizonnyal jó. A helyettes államtitkár úrral is teljesen egyetértek. Minden 
bizonnyal a jelenlegi rendszer javítását szolgálja ez a módosítás, ezt elfogadom. Az 
állításom mindössze az, hogy rossz a rendszer, és a rossz rendszernek a reszelgetése, 
apróbb tapasztgatása nem biztos, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a hulladékszállítási 
rendszerünk és a hulladékkezelési rendszerünk hosszabb távon működjön.  

Teljes tisztelettel kérdezem, csakis szakmai érdeklődéssel: helyettes államtitkár 
úr szerint hogy fog hozzájárulni ez ahhoz – amennyiben például az egyik pont 
esetében az Európai Bizottság kérte, vagy nem tudom, kifogásolta Magyarországnak a 
korábbi rendelkezését –, hogy ne pusztán az legyen benne, hogy amennyire a 
műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempont megvalósítható. Hogy lesz 
biztosítva ugyanezen keretirányelv kapcsán a módosítás során az, hogy mondjuk a 
hulladék keletkezésének a csökkentését megvalósítsuk? Hogyan szolgálja ez a 
keretirányelv horizontális céljait? Egyáltalán az ön véleménye szerint ez a módosítás 
eleget tesz-e az Európai Bizottság azon kérésének, hogy ne lehessen kibújni a 
kötelezettségek alól mondvacsinált ürügyek kapcsán? Mert itt az aggály az, hogy 
nyilván eleget teszünk annak, amit az Európai Bizottság kér, leírunk valamit, de az a 
kérdés, hogy ez tudja-e szolgálni azt a célt, amit kérnek tőlünk? 

Szintén egy kérdés a helyettes államtitkár úrhoz, hogyha megengedi. Meg kell, 
hogy valljam, hogy nem értek a kéménysepréshez, de az internetes fórumokon több 
cikket láttam, ahol kéményseprő szakmai szervezetek fejezték ki aggályaikat ennek a 
tervnek a megvalósításával kapcsolatban. Én elfogadom az ön szakmai véleményét, de 
tessék mondani, mitől van az, hogy a kéményseprő szakma viszont nem helyesli ezt az 
irányt, amit a kormány felvállalt ebben az ügyben? Nyilvánvalóan, amennyiben 
szintén mind a két oldalon szakemberek vannak,és van egy szakmai nézetkülönbség, 
akkor jó lenne ezt tisztán látni, hogy összességében kinek lehet ebben igaza.  

Nyilvánvalóan ez azért probléma ebben a módosításban, mert én azt nem 
látom, hogy ennek az egésznek a csővégi jellege csökkenne, tehát a hulladékkezelés 
megelőzését ez elő tudná szolgálni. Nyilvánvalóan az látszódik, hogy az Orbán-
kormány, én azt is hiszem, hogy jó szándékkal, túlterhelte a közszolgáltatókat, és 
ezáltal gyakorlatilag nagyon-nagyon elnehezítette a működésüket. És közben ehhez a 
működéshez, a helyettes államtitkár úr is tudja, közpénzből kell dugdosni, hogy ne 
menjenek tönkre az ország különböző részein a közszolgáltatók. Vagy mikor és 
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hogyan lesz ebből egy fenntartható hulladékgazdálkodási és hulladékszállítási 
rendszer Magyarországon?  

És ha egyetlen egy dolgot megenged Heringes Anita képviselőtársam, és nem 
veszi zokon, hogy szóvá teszem, tetszett volt mondani azt a példát, hogy 
kistérségekben nagyon sok helyen nem keletkezik hulladék. Nagyon érdekes dolog ez. 
Valamikor a kilencvenes évek elején volt egy alkotmánybírósági döntés valamelyik 
Balaton környéki hulladékszállítási rendszerrel kapcsolatban, ahol az 
Alkotmánybíróság egyértelműen kimondta, hogy a környezetvédelem érdekeinek a 
fenntartása érdekében a szolgáltatások biztosítása kötelező, és amennyiben 
biztosítják a szolgáltatást, akkor legyen díjfizetés is, akár keletkezik hulladék, akár 
nem.  

Hogyha ez a szolgáltatás elősegítheti azt, hogy ha már így is, úgy is fizetik, hogy 
ne égessék el a hulladékot és ne csináljanak az ön által is kezdeményezett és képviselt 
ügyben további problémákat, például a PM10-es vagy PM20-as szennyeződésekkel 
kapcsolatban, akkor lehet, hogy ez az eszköz esetleg megfontolandó lehet. A kérdés 
az, hogy hogyan ösztönözzük a társadalmat a hulladékszállítási rendszerrel arra, hogy 
ne ilyen környezetszennyező megoldásokkal, tehát a kommunális hulladék égetésével 
történjen ez? És mindamellett ha elérjük azt, hogy ne ösztönözzük semmiképpen, 
akkor hogyan ösztönözzük arra, hogy csökkentsék a hulladék keletkezésének a 
mennyiségét?  

És amennyiben a jogszabályalkotás ebbe az irányba viszi a dolgot, akkor jó; 
hogyha tapasztgatja és javítgatja a mostani rendszert, akkor sajnos nem olyan, amit 
tudnánk támogatni, mert nem jelent tartós és fenntartható megoldást a problémára. 
Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Az elnöki feladatokat visszaadom Sallai úr számára. 
 

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

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszönöm szépen. Megkérdezem a bizottság tagjait, van-e még bármi más 
hozzászólás, kérdés, javaslat. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs ilyen, abban 
az esetben megkérem a helyettes államtitkár urat, hogy ha van módja, akkor az 
elhangzott kérdésekre reagálni szíveskedjen! 

Dr. Rácz András válaszai 

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen a szót. Hát, nehéz reagálnom, mert nem értem. Nem értem, mert 
kizárólag lakossági érdekeket szolgálnak a módosítások.  

Tehát az elhangzottakat, hogy ez egy katyvasz, és ki kell dobni az egészet: ezt 
azért nem értem, mert én biztos, hogy nem vállalnám az utcán azt a véleményt, hogy, 
mondjuk, ne biztosítsunk két űrméretű kukát. 

Ha már az elnök úr is említette az ösztönzést, akkor itt erre is reagálnék. Igen, 
azzal ösztönözzük a lakosságot, hogy bevezettük a szelektív hulladékgyűjtést január 1-
jétől, és a maradék vegyes tekintetében pedig biztosítunk egy kisebb űrmértékű 
edényzetet, kevesebb pénzért. Ezzel pontosan arra ösztönözzük, hogy szelektáljon, és 
a maradék vegyest minél kisebb mértékben állítsa elő a lakos; és ha már sokat 
szelektált, és minél kevesebb vegyes marad neki, akkor ezért fizessen kevesebb díjat 
is. Tehát pontosan ebben az egész rendszerben ez az ösztönzés. Én nem hiszem azt, 
hogy ez bárkinek az érdekével is szemben állna, vagy én nem értem, hogy ez kinek az 
érdekével áll szemben, hogy ezt biztosítjuk. 
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Azt sem értem, hogy az kinek az érdekével ellentétes, hogy az Európai Unió 
bevezetett egy szigorítást, ami környezetvédelmi célzatú, a hulladékolaj elkülönített 
gyűjtésével kapcsolatban, hogy ne három okból lehessen ez alól kivételt tenni, hanem 
csak egy okból. Nyilván ez mindenkinek az érdeke, hogy a hulladékolajok minél 
nagyobb mennyiségben kerüljenek elkülönített gyűjtésre és utána ártalmatlanításra. 
Tehát ezt sem értem.  

És azt sem értem, a kéményseprő szervezetekkel való vita és probléma 
egyébként nem a mi tárcánk asztala, de itt pusztán csak arról van szó, hogy ha valahol 
nincs szolgáltatás, akkor szeretnénk megteremteni annak a lehetőségét, hogy 
lehessen. Tehát hogy ne legyenek olyan kémények, amelyek életveszélyesek, és 
netalántán emberi tragédiához vezet az, hogy nincsen a szolgáltatás ellátva. Nem 
értem, hogy ez kinek az érdekét sérti? 

Azt sem értem, hogy kinek az érdekét sérti, hogyha a szippantott szennyvízre 
nem működik valahol a szolgáltatás, akkor jogszabályi lehetőséget teremtünk arra, 
hogy ki lehessen jelölni egy szolgáltatót, amelyik köteles azt elvinni, és, mondjuk, 
nem a vizes élőhelyen fogják leengedni a falu szélén azt a szippantós kocsit. Tehát 
nem értem, hogy ez kinek az érdekét sérti, hacsak nem azét, aki eddig is ott engedte le 
illegálisan. Tehát nem értem. 

Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek a javaslatok nem egy rendszernek a 
toldozgatásai, hogy dobjuk ki, és akkor csináljunk egy újat. Ami működik, az 
folyamatos karbantartást igényel. Veszek egy vadonatúj autót, azt is karban kell 
tartani, le kell cserélni benne az olajat, néha be kell vinni a szervízbe azért, hogy jól 
működjön. Tehát a jó működésnek a feltétele a folyamatos karbantartás.  

Én ezt ebbe a kategóriába sorolom, nem a toldozgatás-foldozgatáséba, de 
nyilván ezek eltérő vélemények. Tehát azt gondolom, hogy itt kifejezetten 
környezetvédelmi és lakossági érdekekről van szó, semmilyen olyan koncepcionális 
vagy egyéb más változás nincs, ami azokat az érdekeket sértené, amik itt 
elhangzottak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. A kérdésem az, hogy a 

részletes vitát lezárhatom-e vagy van-e még bárkinek bármi véleménye. (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor szavazunk a vita első szakaszának a 
lezárásáról.  

Határozathozatalok 

Kérem, hogy aki a részletes vita első szakaszát lezárni javasolja, az 
kézfeltartással jelezze azt! (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm 
szépen. 

A második részben pedig gyakorlatilag a részletes vitáról szóló jelentés 
elfogadásáról és benyújtásáról kell döntenünk. Mielőtt a jelentés elfogadásáról 
döntenénk, helyettes államtitkár úr, annyit tisztelettel engedjen meg, tényleg 
tisztelettel mondom, hogy én teljes mértékben megértem azt, hogy mely ellenzéki 
kérdéseket és felvetéseket nem érti. Higgye el, hogy mi is nagyon sok dolgot nem 
értünk, amikre az önök kormánya kezdeményezést tesz. Megpróbáljuk tiszteletben 
tartani egymás véleményét, és teljes mértékben elfogadni azt, hogy önök így látják, mi 
pedig, engedtessék meg, hogy esetleg másképp lássuk. Ez azért fontos a jelentés 
elfogadása során, mert most derül ki, hogy mi lesz a kisebbségi vélemény és a 
többségi vélemény, és az a kérdés, hogy ki az, aki a jelentés elfogadását támogatja 
ebben a formában.  

Kérem, hogy aki támogatja a jelentés elfogadását és benyújtását, az 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 igen szavazat. Ki az, aki nem 
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támogatja? (Szavazás.) 2 nem szavazat. Köszönöm szépen. Innentől kezdve a 
részletes vitát lezárhatjuk. Módosító javaslat nem került benyújtásra.  

Érdeklődöm még, hogy a bizottság kíván-e önálló módosító indítvánnyal élni. 
(Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs ilyen jelzés. 

Kisebbségi vélemény előadójának kijelölése 

Ebben az esetben nem kötelező, de a bizottságnak lehetősége van arra, hogy 
bizottsági kisebbségi előadót és többségi véleményt elmondót állítson. A kisebbségi 
vélemény elmondására Heringes Anita képviselő asszony jelentkezik, ennek semmi 
akadályát nem látjuk. Őróla tehát nem kell szavaznunk. 

Kérdezem, hogy a többségi vélemény képviseletére a záróvitában van-e 
kezdeményezés. (Senki sem jelentkezik.) Nincs kezdeményezés, akkor erről nem kell 
szavaznunk.Ebben az esetben a házszabály 117. § (1) bekezdésében biztosított joggal 
nem éltünk.  

Megköszönöm az előterjesztő részvételét és aktív szerepét a napirend 
megtárgyalásánál, a napirendi pontot pedig lezárom.  

Tájékoztató a magyarországi PM10-helyzetről, az ágazatközi 
intézkedési program végrehajtásáról 

Áttérünk a második napirendi pontra, amely „Tájékoztató a magyarországi 
PM10-helyzetről, az ágazatközi intézkedési program végrehajtásáról”. A napirend 
ismertetése során elmondtam az előzetesen tájékoztatást adók sorrendjét. Kérem, 
hogy majd ennek megfelelően tegyük ezt meg. Ha nem veszi senki tiszteletlenségnek, 
ez akár nagyon-nagyon elhúzódhat, tehát nem kell kihasználni, de a maximum tíz 
perceket jó lenne tartani, mert így is öt felkért, helyzetet bemutató előadó van. 
Elsőként a Földművelésügyi Minisztérium képviselője, ha jól látom, akkor Rácz 
András helyettes államtitkár úr fogja ezt ismertetni, másodsorban a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium képviselője, utána Lukács András, a Levegő Munkacsoport 
elnöke, majd pedig Domanovszky Henrik, a Magyar Gázüzemű Közlekedési Klaszter 
Egyesület vezetője.  

Elnézést kérek, ügyrendileg, mint kiderül, a tárcának nem adhatok semmilyen 
korlátozást, tehát a tárca ennek megfelelően hagyja figyelmen kívül a korábbi 
kérésemet.  

Megkérem a Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkárát, hogy 
tartsa meg a felvezetőjét a témában.  

Dr. Rácz András tájékoztatója 

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): (A 
tájékoztatót projektoros vetítés kíséri.) Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudom 
megígérni a tíz percet, mert készültem egy prezentációval, ami legalább 30 diát 
tartalmaz. Megpróbálom gyorsan pörgetni és kevéssé elkalandozni.  

Néhány kép arról, hogy miről is beszélünk. A PM10 kisméretű részecske. Itt egy 
emberi hajszál látható a képen, alatta finom parti homok, amelynek az átmérője 
körülbelül 90 mikrométer, az emberi hajé olyan 50 és 70, és ehhez képest határozzuk 
meg a PM10 részecskét, ami 10 mikrométer alatti átmérővel rendelkezik, és a PM2,5-öt, 
amely még kisebb, tehát 2,5 mikrométer alatti. Ez már egyébként közvetlen a 
véráramba is be tud jutni.  

Ha visszatérek ehhez a képhez, még annyit a méretekről, hogy itt egy fordított 
arányosság figyelhető meg a részecskeméret és az egészségkárosító hatás között. 
Tehát minél kisebb valami, annál kevésbé tudja a légzőszervi szűrőrendszer 
megállítani, és a PM2,5, illetve a 2,5 alatti részecskék már közvetlenül a véráramba 
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jutva is okozhatnak megbetegedéseket. Erről egy ábra, ez az asztmás betegségek 
számát mutatja, hogyan alakult ez hazánkban az ezredforduló óta. Látjuk, hogy ez egy 
civilizációs betegség, tehát jelentősen nő az asztmás megbetegedések száma. Ám azért 
ezt is reálisan kell látni, tehát november 4-én, pár nappal ezelőtt jelent meg a friss 
OECD-jelentés, amiben az szerepel, hogy Magyarországon a férfiak átlagéletkora 
jelenleg 72,2, a nőké pedig 79,1 év, ami azt jelenti, hogy soha nem volt ilyen magas az 
átlagéletkor még, ezt elmondhatjuk, a világtörténelemben Magyarországon. Ehhez 
képest, tehát az átlagéletkor növekedéséhez képest az asztmás megbetegedés, ez a 
civilizációs betegség, ami visszavezethető ezekre a kisméretűrészecske-
szennyezésekre, sajnos nő a lakosság körében.  

Mik a PM-szennyezés fő forrásai? Pirossal jelöltem azokat, amikkel komoly 
probléma van. Szerencsére jártam több helyen a világon már az elmúlt öt évben PM10 
kapcsán, és beszélgettünk. Nálunk már az ipari kibocsátások nem jelentősek, ott van 
az igazán komoly gond, ahol az ipari kibocsátásokból származik a PM-szennyezésnek 
egy jelentős hányada, nálunk szerencsére nem. Nálunk az ipari technológiák 
hatóságilag ellenőrzött engedély alapján működő, kontroll alatt tartott tevékenységek. 
Nálunk a fő problémát a mozgó források, a közlekedés, ebben is a dízelüzem, illetve a 
kis tüzelőberendezések, a nem engedélyköteles tüzelőberendezések, tehát a lakossági 
tüzelés okozza. Itt nagy probléma az, hogy a korábbi években, illetve sosem volt a 
szilárd tüzelőanyagok minőségi követelményeit szabályozó jogszabály, nem volt 
szabályozott Magyarországon sosem, hogy a lakossági fűtés milyen 
szilárdtüzelőanyag-minőségi követelmények mellett folyhat. Erről majd később 
beszélek, mert e tekintetben készítettünk egy rendelettervezetet, hogy ezt a 
hiányosságot pótoljuk. 

A másik, pirossal jelölt ok a nagy távolságról érkező szennyezés. Az Országos 
Meteorológiai Szolgálat kutatásai szerint 75 százaléka a Magyarországon mért PM-
részecskéknek külföldről származik, tehát mi nettó importőrök vagyunk, méghozzá 
nem is kis mértékben, tehát sokkal több jön hozzánk, mint amennyi megy. Sajnos ez a 
Kárpát-medence sajátossága. A kibocsátás egy tényező. Vannak a domborzati 
viszonyok, a konkrét időjárási helyzet, ami az elmúlt napokban is volt, mondjuk, egy 
hőmérsékleti inverzió, és csak egy oka, ahol beavatkozni tudunk, mert nyilván sem az 
időjárásba, sem a domborzati viszonyainkba beavatkozni nem tudunk, egy oka csak a 
kibocsátás. De sajnos a jelentős része, 75 százaléka, mi úgy látjuk, hogy külföldről 
érkezik ennek a szennyezésnek.  

Mik az okok? Erről már elkezdtem beszélni. Egyrészt a helyi kibocsátás, a nagy 
távolságról érkező szennyezés, a domborzati tényezők, a meteorológiai, hőmérsékleti 
inverzió, ami azt jelenti, hogy alapvetően a meleg levegő felszáll, de amikor fölékerül 
egy hideg légtömeg, egy hideg párna, akkor ezt a meleg levegőt csapdába szorítja, és 
úgy kezd el működni, mint egy fóliasátor, ahol egy aggregátor működik belül, tehát a 
kibocsátások nem tudnak távozni, ez okozta a hétvégén is azt a helyzetet, ami miatt 
riasztást, illetve egyéb más fokozatot is el kellett rendelni. A fővárosban 
csapadékhiány, alacsony légmozgás van, tehát nincs átkeveredés, a beépítettség is egy 
jelentős tényező, amikor szélcsatornák elzáródnak.  

Ha konkrétabban nézzük a PM2,5-emissziónkat, akkor itt a nagyon nagy 
tortaszelet, ez a sötétkék, 77 százalék, ez a lakossági fűtésből ered, mint ahogy 
említettem, nem az ipari kibocsátásokkal van probléma, hanem elsősorban a 
lakossági fűtéssel. Itt sajnos egy szerkezetváltás ment végbe ― erről majd később 
beszélek ― a lakossági fűtésben, amivel kapcsolatban mi is számos intézkedést 
hoztunk, és folyamatosan dolgozni kell azon, hogy a lakossági fűtés minősége 
javuljon.  
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Egyébként ezt a PM2,5-koncentrációt… ― elnézést kérek, lehet, hogy onnan 
nem lehet látni, még akkor sem, ha valakinek dioptria nélküli a látása. Tehát a lényeg 
az, hogy alul szerepelnek a határértékek, ebből a PM2,5-ből jelenleg tudjuk tartani a 
határértékeket, tehát az elmúlt, mondjuk, 5-6 éves viszonylatban mindig határérték 
alatt voltunk. Most azért lesz vele feladatunk, ezt nem szeretném elhallgatni, mert 
csökken az uniós határérték. Tavaly még ez a 26 mikrogramm/köbméter volt, idén 
már 25 mikrogramm/köbméter, tehát a határértékek folyamatosan csökkennek uniós 
szinten is. 2008-ban még 30 volt, tavaly 26, most már 25, tehát itt a határértékek 
szigorodásával nem biztos, hogy ilyen pozitív helyzetet tudok mutatni. Persze az 
egészségkárosító hatás szempontjából mindegy, hogy mi van egy táblázatban, de 
elvileg most még hivatalosan a PM2,5-határértékeket tartjuk.  

A PM10-es határértékekről szól ez az ábra, különböző színek jelzik a 
kibocsátásokat. Az ipar szerepel legalul a legkevesebb mértékben. A közlekedés a 
következő, a zöld – látható, hogy az is csökkenő tendenciát mutat. A legnagyobb a 
háztartások, ez a lila, aztán a mezőgazdaság a világoskék, és az egyéb a teteje. Itt 
látható az, hogy az elmúlt két év viszonylatában azért van egy jelentős csökkenés. Ez a 
jelentős csökkenés egyébként a közlekedésből adódik. Tehát kilencventől indul a 
diagram, kilencventől egy folyamatos exponenciális csökkenés figyelhető meg. Tehát 
még mielőtt azt gondolnánk, hogy itt valamilyen tragédiahelyzet lenne, ezt nem 
igazolják a mért adatok.(Dankó Béla távozik a bizottság üléséről.) 

Biomassza-felhasználás a lakossági szektorban. Részben örülünk neki, mert 
egyébként erről is lehetne vitatkozni, hogy a biomassza milyen mértékben megújuló, 
de elvileg megújuló. Tehát ebből a szempontból nyilván örülünk neki, viszont 
levegőtisztaság-védelmi szempontból nagyon nem. Amit itt pirossal írtam, ez tény, 
tehát ezt most nem politikai értelemben mondom, tényeket mondok. A vezetékes gáz 
ára a 2010-et megelőző években négyszeresére emelkedett, tehát 325 forint/10 
köbméterről 1 150 forint/10 köbméterre, tehát három-négyszeres emelkedés volt. És 
mivel az ezredfordulóra nagyjából minden településen, lényegében vidéken is, 
kiépültek a gázrendszerekkel működtetett lakossági fűtések, sajnos emiatt a 
gázáremelkedés miatt a lakosság jelentős hányada visszaállt a vegyes tüzelésre, tehát 
a szilárd tüzelőanyag használatára, és sajnos nemcsak a fa, meg a szén, még a szén 
attól függ, milyen, de a lignit és egyéb biomasszák tüzelése is folyik. Tehát egy 
szerkezetváltás van a lakossági fűtéstechnológiában.  

Mivel ezen utóbbiak esetében, tehát a szén, a lignit, a fa, a biomassza esetében 
a szilárdszennyezőanyag-kibocsátás sokkal jelentősebb, mint mondjuk a gáz 
esetében, ezzel párhuzamosan a levegő porterheltsége is exponenciálisan nő. Egy 
ijesztő diagram, lakossági lignitfelhasználás. Látjuk, hogy körülbelül 375 ezer tonna 
talán, ha jól számolom, igen, 375 ezer tonna a lakossági lignitfelhasználás. Ijesztően 
megugrott. A szilárd tüzelőanyagokra, vegyes tüzelésre visszatéréssel párhuzamosan 
bejöttek a rossz minőségű, magas kéntartalmú, nagyon környezetszennyező fűtési 
módok. Nyilván a lignit felhasználása, mondjuk, egy erőművi környezetben, 
szabályozott füstgáztisztító rendszerrel, folyamatos hatósági kontrollal megengedhető 
vagy szabályozható, de az már nem, hogy abból a lignitből a lakosság részére is 
értékesítsenek, ráadásul ilyen elharapódzó módon. Tehát ennek mindenféleképpen 
gátat kell szabni, úgy gondoljuk.  

Ezért alkottuk meg a szilárd tüzelőanyagok minőségi követelményeit 
meghatározó rendelettervezetet. Ilyen szabályozás nem volt Magyarországon sosem. 
Ez a nem engedélyköteles tüzelőberendezésekre vonatkozik, tehát a 150 kilowatt 
alattiakra, amivel a lakosság tüzel. Itt nyilván nem a kimenő részét tudjuk a dolognak 
fogni, hanem azt szeretnénk meghatározni, hogy mi annak a tüzelőanyagnak a 
minőségi követelményrendszere, amit a lakossági szektor használhat. Itt nyilván az 
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alacsony kéntartalom és egy minimális fűtőérték meghatározása szükséges ahhoz, 
hogy például a lignitet, a rossz minőségű barnaszenet és egyéb olyan anyagokat, 
amiknek a használata elharapódzott, kizárjuk a lakossági fűtésből.  

De emellé egy kompenzációs rendszert is meg kell alkotni, mert azzal, hogy 
bevezetjük a rendeletet, azzal körülbelül százezer, jelenleg hátrányos helyzetű vagy 
nehezebb sorsú család számára fogunk problémát előállítani, akik jelenleg ezzel az 
olcsó lignittel és egyéb, rossz minőségű tüzelőanyaggal tüzelnek. A mi számításunk 
szerint ez egy ilyen 3,5-5 milliárd forint lenne, tehát mindenképpen egy 
kompenzációs rendszert kell a rendelet mellé tenni, hogy ezt a 376 ezer tonna, 
lakosságnál felhasznált lignitet kiváltsuk, számításaink szerint körülbelül 270 ezer 
tonna tűzifával. Tehát ezt az árkülönbözetet valamilyen módon kompenzálnunk kell a 
lakosságnak azért, hogy ne csak a jogszabályok szintjén maradjanak meg a szép 
gondolatok vagy elvek, hanem a gyakorlatba is át tudjuk vinni.  

A rendelettervezet egyébként kész van, hamarosan fogunk vele jelentkezni 
társadalmi egyeztetésen, közigazgatási egyeztetésen, Illetve hatáskörileg egyébként 
nem a Földművelésügyi Minisztériumnak, illetve a környezetügyért felelős 
államtitkárságnak a kompetenciája, tehát itt társtárcák támogatására is szükségünk 
lesz.  

Ezen a rendelettervezeten túl a lakossági fűtés javítása érdekében nagyon-
nagyon sok szemléletformáló munkát végeztünk az elmúlt két évben. Létrehoztunk 
két honlapot, az egyik a PM10-honlap, a másik a „Fűts okosan!” honlap, ahol 
elmagyarázzuk, ötleteket adunk, tanácsokat adunk a lakosság részére a tekintetben, 
hogy hogyan válasszanak helyes fűtési módot, amelyik egyébként 
energiatakarékossággal és kisebb szennyezéssel is jár.  

Emellett készítettünk egy plakátkampányt, kiadványokat. Ezeket a 
kiadványokat, amiket itt az önök asztalára is letettünk, az összes magyarországi 
település összes önkormányzatához ingyenesen eljuttattuk– nyilván nekünk pénzbe 
került, de nekik nem–, és ők szétosztották a lakosság körében, mert nem mindenki 
rendelkezik internetkapcsolattal. Ezen kívül plakátokat is készítettünk, ezeket is 
eljuttattuk az önkormányzatokhoz. Ezekben mind-mind arról beszéltünk, még a 
nedves fával is hogyan kell bánni, hogyan kell kiszárítani. Tehát még a 
vegyestüzelésre alkalmas vagy engedett tüzelőanyagokat is elmagyaráztuk, hogy 
hogyan kell használni ahhoz, hogy minél kisebb légszennyezettség álljon elő ebből a 
fűtésből. 

PM10-határértékek. Ahogy a PM2,5-nél elvileg tartjuk a határértékeket, nincs 
problémánk jelenleg. A PM10-nél van, kötelezettségszegési eljárás is van 
Magyarországgal szemben. Az éves átlag 40 mikrogramm/köbméter, ez a határérték, 
a napi átlag 50 mikrogramm/köbméter PM10-ből. Ez a napi átlag egy évben 35 
alkalommal léphető túl. Tehát nekünk sem az éves átlaggal, sem a napi átlaggal nincs 
problémánk, nekünk a 35 alkalommal történő túllépéssel van problémánk. Ez 
körülbelül 50, tehát ez az, amit nem tudunk tartani, amúgy az éves átlag kifejezetten 
jó. Majd mutatok egy diagramot, de sajnos többször lépjük túl, mint 35 alkalom, a 
napi átlag határértéket.  

Itt még két szám található: a tájékoztatási küszöbérték, ez 75 
mikrogramm/köbméter, illetve a riasztási küszöbérték. A rendszer úgy működik, 
hogy van az OLM-hálózat, az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat. Ennek 
országszerte van talán 55 konténere, Budapesten 11. Ezekben a konténerekben 0-24 
órás mérés zajlik, és hogyha két napon át három állomás túllépi a határértéket, illetve 
a Meteorológiai Szolgálat szerint az időjárásban javulás nem várható, akkor az 
önkormányzat értesítésével lép életbe a tájékoztatási fokozat, illetve a riasztási 
fokozat.  
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Minden 200 ezer fő lakos feletti önkormányzatnak rendelkeznie kell 
szmogriadótervvel. Ebben nagyon jól állunk, mert messze az uniós átlag fölötti 
arányban rendelkeznek a településeink szmogriadótervvel. És amikor vagy a 
tájékoztatási vagy a riasztási fokozatról értesítést kap az önkormányzat, akkor a 
szmogriadóterve szerinti lépéseket kell megtenni.  

Visszatérve a határértékekre, az alsó vonal az éves túllépést jelzi, ez az utóbbi 
három évben nulla volt, tehát nagyon jók vagyunk az éves túllépésben. A második 
vonal, a piros a napi túllépést jelenti. Itt is a határérték alatt vagyunk, nem tudom, 
hogy ezt lehet-e látni az ábrán. A fölső zöld a problémás, tehát, hogy hány alkalommal 
lehet túllépni ezt a napi határértéket, ez 35, és ebben körülbelül 50 az, amit tudunk 
hozni. Ezért még 2008-ban indult kötelezettségszegési eljárás Magyarországgal 
szemben. Itt láthatók azok a térségek, ahol problémás volt, ami miatt megindult az 
eljárás. Itt az volt a probléma, amit említettem, hogy túlléptük a 35 alkalmat. 
Egyébként 17 tagállam nem tudta teljesíteni az EU-ban a követelményeket, most ez 
nyilván indifferens, mert attól az még minket nem mentesít, de azért az látszik, hogy 
ez egy elég szigorú szabályozás. Természetesen környezetvédelmi cél meg szempont 
az, hogy mi minél szigorúbb szabályoknak feleljünk meg, ezzel semmi probléma 
nincs. Jelenleg bírósági szakasz előtt van ez a kötelezettségszegési eljárás.  

Itt érkeztem el lényegében a mai nap témájához vagy apropójához. Még 2011-
ben a kormány, mivel a kötelezettségszegési eljárás már 2008-ban megindult ― addig 
nem tudom, mi történt ―, elfogadott egy PM10-csökkentési ágazatközi programot, 
amelyben az összes érintett tárca részt vesz, sok-sok tízmilliárd forintot költünk 
kormányzati szinten a többi tárca bevonásával a közlekedési, az ipari, az 
energiahatékonysági, mezőgazdasági, a lakossági szektorra és olyan horizontális 
intézkedésekre, amelyekkel próbáljuk csökkenteni a PM-kibocsátást. A program 
szerint ennek olyan 15-20 százalék közötti csökkentése érhető el majd a programmal, 
amit folyamatosan az összes tárca végrehajt. Nyilván a társtárcák képviselői is el 
fogják mondani a saját intézkedéseiket.  

Csak ízelítőül, most gyorsan átfutok rajta, mert szeretnék spórolni az idővel. A 
közlekedés tekintetében mi történik? Alacsony emissziós övezetek kerülnek 
kijelölésre, közforgalmú közlekedés előnyben részesítése az egyéni motorizált 
közlekedéssel szemben, a gépjárművek környezetvédelmi besorolási rendszerének 
felülvizsgálata. Számos pályázati rendszer van az ökovezetésre, az autóbuszcsere-
programra, a részecskeszűrő-programra, a nem motorizált közlekedés 
népszerűsítésére. Van jogalkotás a nehéz tehergépjárművek forgalomkorlátozásával 
kapcsolatban, van a vasúti és a kombinált áruszállítás fejlesztésére és támogatására 
pályázati rendszer, munkahelyi közlekedési tervek, hogy hogyan mellőzzük a 
személygépkocsik, a hivatali személygépkocsik használatát, illetve elszámolásának 
környezetvédelmi szempontú átalakításával kapcsolatban van jogalkotás, a parkolási 
rendszerek felülvizsgálata, alternatív hajtóanyagok, hajtásrendszerek részarányának 
növekedésére van jogalkotás, illetve pályázati rendszerre a közlekedésben, city-
logisztika, elektronikus útdíj szintén nehéz gépjárművekre. Akkor az iparban 
porleválasztási technológiák, illetve ezen rendszerek ellenőrzésére van egy sokkal 
szigorúbb jogalkotás. A bányászat PM10-szennyezésének feltárására egy kutatás, a 
mezőgazdaságban számos dolog és horizontális intézkedések is vannak. 
Országhatáron átterjedő levegőszennyezés modellezésére, mint ahogy említettem, 75 
százalékban onnan kapjuk. A szmogrendeleteket vizsgáljuk, hogy jók-e, folyamatosan 
megfelelnek-e a követelményeknek.  

A lakossági szektorról már beszéltem, a szemléletformálásról, a „Fűts okosan!” 
kampányról, a jogalkotásról, ami a lakossági szilárd tüzelőanyagok minőségi 
követelményét határozza meg. A kerti hulladék égetésével is foglalkozunk a Levegő 
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Munkacsoport javaslata alapján. Aztán a 140 kilowatt bemenő hőteljesítmény alatti 
tüzelőberendezésekre is kiírásra került egy pályázati rendszer. És ami a mi 
gyermekünk, a mi tárcánk és államtitkárságunk gondozásában van: megújítottuk a 
teljes mérőhálózati rendszert. Svájci-magyar együttműködési programból 1,8 milliárd 
forintot költöttünk arra, hogy az összes olyan laboratórium, amely vizsgálja az OLM-
állomásokról beérkezett adatokat, az XXI. századi módon működjön; 175 műszert 
vettünk, teljes felújítás volt, a felügyelőségi, most már kormányhivatalokhoz tartozó 
környezetvédelmi hatóságok laborjaiban teljes eszközcsere, teljes műszercsere, 1,8 
milliárdért, illetve még a Környezet és Energia Operatív Programban körülbelül 
egymilliárd nagyságrendben az OLM-hálózat konténereit, mérőműszereit, illetve 
egyéb, tehát ezeket a mintavevő konténereket, amikből 55 van az országban és 11 
Budapesten, ezek műszerparkját is teljes mértékben felújítottuk, úgyhogy összesen 
körülbelül 2 milliárd forintot költöttünk arra, hogy XXI. századi módon legyenek az 
adataink, illetve azok kiértékelése.  

Itt még egy-két apróság, amit még mi itt csináltunk. A BKV-buszokkal 
kapcsolatban végeztünk mindenféle kísérleteket, kutatásokat. Ebben egyébként a 
Levegő Munkacsoporttal együtt dolgoztunk az elmúlt években, az ő javaslataikat 
próbáltuk beemelni a programba, aztán számos nem motorizált közlekedési mód 
népszerűsítése folyt, autómentes nap, mobilitási hét, Bringázz a munkába! 
Munkahelyiközlekedésiterv-mintaprojektet dolgoztunk ki a meteorológiai szolgálatra, 
először egy mi intézményünket szerettük volna ebbe bevonni, hogy hogyan 
közlekedjünk a munkába egy olyan munkahelyen, ami, mondjuk, több száz fős, mint 
az OMSZ, úgy, hogy nem szennyezzük a fővárosi levegőt.  

Aztán a mezőgazdasági tevékenységek kisméretű részecske kibocsátásának 
csökkentésével kapcsolatban is végeztünk kutatásokat, modelleztük az országhatáron 
átterjedő levegőszennyezést, az MTA Atommagkutató Intézetének segítségével, 
szigorítottuk a nehéz gépjárművek forgalomkorlátozását. Aztán elkészítettük ezt a 
„Fűts okosan!” kampányt, az ehhez kapcsolódó kisfilmeket fogunk most csinálni, 
hogy ne csak szóróanyag legyen meg plakát, hanem négy darab reklámfilm is el fog 
készülni azzal kapcsolatban, hogy hogyan fűtsünk jól. Csináltuk a honlapokat, sőt a 
honlapon egy közlekedési kalkulátort is. Ez a PM10-honlapon található, javaslom a 
bizottság tagjainak, nézzék meg, ki tudják kalkulálni, hogy ha egy útvonalat 
megterveznek, akkor nemcsak a hagyományos útvonalat tervezi, hogy melyik 
útvonalon kell menni, és mennyi idő alatt érek oda, hanem azt is ki tudja mutatni, 
hogy milyen olyan közlekedést vegyek igénybe, amellyel leghatékonyabban, 
leggyorsabban és legkörnyezetkímélőbb módon jutok el A-ból B pontba. Nyilván ez 
egy ilyen kis szemléletfejlesztő, de reméljük, sokan fogják ezt is használni. 

Ami a legfontosabb, a modellrendszer, ez pirossal van megjelenítve. Pörgetek, 
mert nincs időnk. És ez a jövő is. Nagyon fontos, hogy a nagyvárosok 
levegőminőségének vizsgálatához és előrejelzéséhez szükséges modellrendszeren 
dolgozunk. Ez sincsen egyébként, nem is volt soha. Ugyanúgy, ahogy az időjárás-
előrejelzésben meg tudjuk mondani, hogy holnap milyen idő lesz, egy hét múlva 
milyen idő lesz, tíz nap múlva milyen idő lesz, szeretnénk egy olyan modellt 
megalkotni és működtetni, amiben mondjuk az OMSZ meg fogja tudni mondani, az 
időjáráshoz hasonlóan, hogy légszennyezettség tekintetében milyen helyzet lesz. 
Tehát nem utánkövetjük, hogy sokat mért az állomás, és akkor kiadjuk a riasztási 
fokozatot, vagy az önkormányzat hatályba lépteti a szmogriadótervet utólag, amikor 
már baj van, hanem előre próbáljuk látni úgy, mint az időjárás-előrejelzést, előre 
próbáljuk látni, hogy mikor mi fog bekövetkezni, és már előzetesen tudjunk 
intézkedéseket meghozni. Ez egyébként egy rettentő bonyolult, egy hihetetlen, tehát 
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egy űrtechnológiához hasonló folyamat. De biztos, hogy a jövő arra mutat, hogy ilyen 
rendszer fog működni.  

Úgyhogy ezen dolgozunk, és ennek jegyében meg szeretném köszönni a 
figyelmüket, és kérem, hogy fogadják el a beszámolókat, és természetesen kérdésekre 
rendelkezésre állok. Köszönöm szépen a türelmüket, és elnézést, hogy tényleg nem 
tartottam be semmilyen időkeretet. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Helyettes államtitkár urat biztosítom arról, hogy felesleges szó nem 

hangzott el. Tehát teljesen rendben volt és nagyon köszönjük a részletes beszámolót. 
Tehát nagyon alapos és pontos felkészülés volt, és nagyon sokban segítette a bizottság 
munkáját, hogy átlássuk ezt a területet. Tehát köszönjük szépen. 

Második felkért előadónk a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről lenne. 
Ezúton szeretettel köszöntöm dr. Kiss Diána titkárságvezető asszonyt és 
munkatársait, akik megtisztelik a bizottságunkat részvételükkel. Kérem a 
titkárságvezető asszonyt, hogy hasonló beszámolóját, felvezetőjét megtartani 
szíveskedjen! 

Dr. Kiss Diána tájékoztatója 

DR. KISS DIÁNA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a lehetőséget. Helyettes államtitkár úr nagyon 
jól és nagyon tökéletesen felvezette ezt az intézkedési programot. Én személy szerint 
folyamatosan részt vettem ebben a munkában korábban az FM, jelen pillanatban az 
NFM keretein belül, és én most kifejezetten a közlekedési kérdésekre szeretnék 
kitérni, tehát az intézkedési program közlekedési részeire. 

Már az előző előadásban is elhangzott, hogy a közlekedés szerepe a PM10-
kibocsátás tekintetében azért egy idő óta megváltozott, tehát a súlya változott meg, és 
látszott is itt a diagramokon, hogy a közlekedés szerepe és aránya a PM10-
kibocsátásban olyan 8-10 százalék között van. Ez nem azt jelenti, hogy a közlekedési 
intézkedések ne lennének fontosak vagy ne lennének lényegesek, azonban azt fontos 
kiemelni, mint ahogy a helyettes államtitkár úr is mondta itt, a lakossági fűtés, illetve 
a mezőgazdasági kibocsátások kérdésköre a legfontosabb. Én most szeretnék a 
kormányhatározatban szereplő pontokon végighaladni, tekintettel arra, hogy ebben 
az évben is, mint ahogy korábban is, készülni fog egy jelentés, egy részletes jelentés 
magáról a programról, és mi már ezt megelőlegezve próbáltuk áttekinteni azokat a 
pontokat, amelyek a kormányhatározatban szerepelnek. Ezeken mennék gyorsan 
végig, tekintve, hogy mindenféle emissziós és immissziós kérdések itt a korábbi 
előadásban bemutatásra és tisztázásra kerültek.  

A kormányhatározatban 15 pont szerepel, azon belül 14-nek az NFM az első 
helyen a felelőse. Ezen belül az alacsony emissziós zónák, alacsony emissziós övezetek 
létrehozása és egyéb forgalomcsillapítási intézkedések végrehajtása. Ahogy a 2014. 
évi jelentésben is megfogalmaztuk, itt azon kormányzati intézkedések kapcsán, 
amelyek arra voltak szükségesek, hogy az alacsony emissziós övezeteket egyáltalán be 
lehessen vezetni, ezeknek a követelményrendszerét megteremtettük. Illetve 
készítettünk egy olyan segédanyagot is, amely alapján az önkormányzatok, 
amennyiben ilyen övezeteket be kívánnak vezetni, ezt fel tudják használni, és ez segít 
nekik abban, hogy ilyeneket kialakítsanak. Ez a segédanyag elérhető azon az említett 
honlapon, amit a helyettes államtitkár úr is mondott, és ehhez kapcsolódóan azok a 
szükséges KRESZ-módosítások is megtörténtek, szintén a 2014-es jelentésben leírva, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy ilyen emissziós zónát ki lehessen jelölni.  

A fő- és mellékutak forgalomcsillapítása tekintetében azok az elvek és 
szemléletmód, amiket szintén leírtunk a 2014-es jelentésben, tovább folytatódnak. 



20 

Tehát amikor egy út-, illetve műtárgyfelújítás előkészítése, illetve tervezése zajlik, 
akkor a komplex gondolkodás fontosságát tartjuk szem előtt. Tehát a forgalmi rend és 
a forgalmi igények felülvizsgálata mindig megtörténik ebben az esetben. A 
városfejlesztési célok és a közlekedésbiztonsági szempontok hatékony érvényesítését 
mindig szem előtt tartjuk, illetve ezt a komplex vizsgálati szemléletet érvényesítjük a 
folyamatokban. 

Az elektronikus díjfizetési rendszer tekintetében, ezt már a 2014-es jelentésben 
is jeleztük, hogy mi ezt egy megvalósítandó intézkedésnek tekintjük. Az intézkedést 
tekintve eredményként talán annyit szeretnék elmondani, hogy 2015 októberének 
végéig 53 952 vállalkozás regisztrált ebbe a rendszerbe, és összesen 191 389 
tehergépjármű és ez időpontban 110 288 darab fedélzeti egység volt forgalomban. És 
2015. október 31-éig bruttó 155,2 milliárd forint díjbevétel származott az elektronikus 
útdíjrendszerből.  

A harmadik intézkedési pont a városi áruszállítás ésszerűsítése, a city logisztika 
kérdésköre. Itt azokat az operatív programokat kell megemlíteni, amelyek lehetőséget 
biztosítanak a city logisztikai fejlesztésekre, illetve a városi áruszállítás 
ésszerűsítésére vonatkozó intézkedések meghozatalára. Ilyen a gazdaságfejlesztési 
innovációs operatív program, illetve a terület- és településfejlesztési operatív 
programok. Részletesen, számszerűen ezeket az adatokat az idei jelentésbe 
szeretnénk beleírni, tehát abban fogunk részletesen beszámolni arról, hogy milyen 
keretekben látjuk felhasználni ezeket az operatív program adta lehetőségeket.  

A gépjárművek környezetvédelmi besorolási rendszerének felülvizsgálata, ez a 
következő terület, illetve a környezetvédelmi felülvizsgálat rendszerének áttekintése. 
A környezetterheléssel arányos rendszer tekintetében a Közlekedéstudományi Intézet 
részéről, ami az NFM háttérintézménye, egy kutatási munka keretében kialakításra 
került egy tényleges szennyezés alapú új környezetvédelmi osztálybasorolási és 
jelölési rendszer. Ez az új rendszer egy olyan osztályozást tartalmaz, amely alapján 
egyértelműen eldönthető, hogy melyik autó melyik normakategóriába tartozik, 
azonban ennek a bevezetéséről konkrét döntés még nem született, és ez még az idei 
évnek lesz a feladata.  

A környezetvédelmi felülvizsgálat rendszerének áttekintése tekintetében ebben 
az évben vizsgálat készül arra vonatkozóan, hogy a leghatékonyabb olyan technológia, 
amivel a gépjárművek környezetvédelmi jellemzőit meg tudjuk határozni a 
legpontosabban, az az emissziómérő rendszer lenne, illetve a leállításos közúti 
ellenőrzés. Mint ahogy biztos önök előtt is ismeretes, minden évben az autómentes 
nap, illetve a Mobilitási Hét kapcsán egy olyan kampányt folytatunk, ami az 
emissziómérés eszközével, illetve a gépjárművek leállításán keresztül vizsgálja ezen 
autók környezetvédelmi jellemzőit. Ez a munka, amit tehát említettem, tehát a 
felülvizsgálati rendszer áttekintése jelenleg is tart, és ennek konkrét eredménye 2016 
végére, 2017-re várható.  

Az öko-driving, tehát az ökovezetés tekintetében az NFM véleménye az, hogy 
ez egy nagyon fontos olyan eszköz, ami befolyásolhatja a gépjárművek 
szennyezőanyag-kibocsátását. Ezzel egy 8-10 százalékos energia-megtakarítást lehet 
elérni. És mivel ezt nagyon fontosnak tartjuk, ezért a korábban megkezdett munkát, 
amit az NFM elkezdett, folytatni kívánjuk, tehát az oktatásszervezési módszertan 
útmutatást nyújt, és ilyen jellegű feladatok megoldására van szükség. Azt fontos 
kiemelni, hogy a nehéz tehergépkocsik, illetve az autóbuszok vezetésére jogosult 
hivatásos gépjárművezetők időszakonkénti továbbképzésében szerepel az öko-driving 
technikák oktatása, de ezt a szemléletmódot nemcsak a nehéz tehergépkocsik és az 
autóbuszvezetők tekintetében kell továbbra is terjesztenünk, hanem a 
gépjárművezetők körében is. 
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Az autóbuszcsere-program kapcsán konkrét számokat szintén a beszámoló 
jelentés fog majd tartalmazni. Jelen helyzetben csak arra szeretnék kitérni, hogy a 
Volán-vállalatok tekintetében 2016. december 31-éig hatályos a jelenlegi 
közszolgáltatási szerződés, a Volán-társaságokkal, illetve a közlekedési központokkal, 
és ezek után a szolgáltatók kiválasztása pályáztatási rendszerben fog megtörténni. 
Ennek a pályáztatási rendszernek az előkészítése folyamatban van, és ezzel 
összefüggésben a járműbeszerzéseknek a tényleges megvalósítására vonatkozó 
döntések szoros összefüggésben lesznek ezzel a pályázati rendszerrel. 

Tehát az, hogy milyen módon, milyen időbeliséggel, milyen iparpolitikai 
szempontok figyelembevételével kerülnek megvalósításra a buszbeszerzések, itt is egy 
komplex szemléletet kívánunk megvalósítani, de figyelembe kell vennünk az ár-
értékarány kérdését, illetve a fenntartási kérdéseket, és az a célunk, hogy minél 
magasabb kiszolgálásban részesítsük a zöld tömegközlekedési eszközöket igénybe 
vevő utasokat.  

A közutakra kerülő és közutakról leülepedő pormennyiség csökkentése mint 
intézkedési programpont tekintetében egy ’98-as KVM-rendeletre hivatkozhatok, 
amely ezeket a feladatokat tartalmazza, tehát a közutak tisztítása, a közutakra 
felhordott sár, illetve por eltávolításával kapcsolatos feladatokat. Ennek 
végrehajtására a közút kezelője köteles. Talán annyit lehetne megemlíteni ebben a 
kérdésben, hogy a technológiához szükséges géppark kialakítása folyamatban van, 
illetve a 2016-ban az országos közutakat kezelő Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
beszerzési tervében több olyan eszköz beszerzése szerepel, ami ezt a célt, ezen 
intézkedési pont megvalósítását szolgálja, tehát ennek a pontnak a sikerét 
előmozdítja.  

A nem motorizált közlekedési hónap népszerűsítése tekintetében helyettes 
államtitkár úr itt már több olyan eseményt felsorolt, ami kapcsolódik a közlekedési 
tárca tevékenységéhez. Én itt megemlíteném, hogy az NFM kilencedik alkalommal 
hirdette meg pályázatán a kerékpárosbarát település és kerékpárosbarát munkahely 
címet. 2015-ben 55 önkormányzat és 65 munkahely nyerte el ezt a címet. Nagyon 
fontos és kiemelt program az európai mobilitási hét és autómentes nap 
programsorozat, amelyben idén 182 település vett rész.  

Új programként indult a „Kerékpárral hét határon át” programsorozat, 
amelyben a kerékpározás népszerűsítését tűztük ki célul, illetve egy másik új 
kerékpáros kezdeményezésünk is volt, ez pedig a „Jó bringázni” program, amelynek 
1500 részvevője 2015. szeptember 14-20. között 14 megyén át összesen másfélezer 
kilométert tekert. Ezt egy nagyon fontos és nagyon eredményes kezdeményezésnek 
tartjuk.  

A munkahelyi közlekedési tervekről helyettes államtitkár úr már beszélt. 
Nemcsak az FM készített munkahelyi közlekedési tervet, hanem az NFM is. Mindkét 
közlekedési terv, mintaprojekt megtalálható a PM10-es honlapon, letölthető és 
alkalmazható.  

A hivatali személygépkocsi-használat elszámolásának környezetvédelmi 
szempontú átalakítása véleményünk szerint megtörtént. Ugyanis 2012. január 1-je óta 
a környezetvédelmi osztály és a pillanatban kifejtett teljesítmény alapján van 
differenciálva az adó mértéke. Tehát úgy gondoljuk, hogy ezen változtatni nem 
szükséges.  

A környezetet kevésbé károsító alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek 
részarányának növelése a közlekedési járművek körében, ez az utolsó intézkedésünk, 
ami az intézkedési programban az NFM hatáskörébe tartozik. Itt az elektromos 
üzemű járművek bevezetése tekintetében ki kell emelnem a Jedlik Ányos-tervet, ami 
ugyan az NGM elsőhelyi felelőssége, de nagyon sok olyan, a cselekvési tervben 
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meghatározott intézkedést tartalmaz, amelynél az NFM konkrét jogalkotási 
tevékenységére van szükség. Ezek az intézkedések részben megtörténtek és zajlanak.  

A CNG-üzem terjesztése a közszolgáltatásokban alpont tekintetében 
megkezdődött az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló 
irányelvnek megfelelő töltő infrastruktúra kialakítása, az erre való előkészület, tovább 
CEF-finanszírozásból LNG-projekt keretében a földgázüzem még hatékonyabb 
elterjesztésével kapcsolatos kutatás és mintaprojekt is elindult.  

Több olyan város van, egész pontosan Budapesten, Szegeden, Kaposváron, 
Zalaegerszegen, Miskolcon, Kecskeméten és Nyíregyházán működnek gázüzemű 
autóbuszok. Ha esetleg a tegnapi híreket látták, akkor Kaposváron éppen tegnap 
lettek átadva CNG-autóbuszok. 

A hibrid üzemű nehézgépjárművek bevezetése tekintetében elsősorban az 
autóbuszok területén történtek érdemi lépések, Kecskeméten a teljes állományt 
átállították hibrid üzemre, más területeken szórványos, egyedi megoldások a 
jellemzőek.  

A hidrogén mint hajtóanyag alkalmazása tekintetében pedig látványos 
előrelépések egyelőre nem történnek, ennek oka a megfelelő járművek hiánya, de itt 
is előrelépések vannak a műszaki területeken.  

Ugyan az intézkedési program közlekedési részéről ennyit szerettem volna 
mondani, azonban nagyon fontosnak tartom azt, hogy kapcsolódva helyettes 
államtitkár úrnak a lakossági fűtéssel kapcsolatos intézkedései bemutatásához, az 
NFM nemcsak a közlekedési oldalon, hanem az energiafelhasználás szempontjából 
energiahatékonysági intézkedések tekintetében is hozott olyan programokat és 
biztosított a lakosság számára olyan lehetőségeket, amelyekkel az energiafelhasználás 
csökkentése kapcsán egyben a PM10-kibocsátásra pozitív hatást gyakorló intézkedések 
születtek. Mivel a kollégák itt vannak az NFM-ből, ezért kérnék szépen két percet, 
hogy ők ezt a programrészt elmondhassák, és akkor az NFM részéről ennyit 
szerettünk volna.  

Ezt azért tartjuk nagyon fontosnak, mert összefüggenek, és hozzájárulnak a 
PM10-kibocsátás csökkentéséhez.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm dr. Kiss Diána titkárságvezető szakértő 

asszony beszámolóját. Ha jól értesültem, akkor Palotai Zoltán osztályvezető úr, aki 
még ezt kiegészíti. Megadom a szót. 

 
PALOTAI ZOLTÁN (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Palotai Zoltán vagyok a Zöldgazdaság 
Fejlesztéséért Felelős Helyettes Államtitkárságról, és a megújuló energiás osztályt 
vezetem.  

Röviden az „Otthon melege” program aktuális eredményeiről fogok beszélni, 
tényleg igyekszem gyorsan összefoglalni a lényeget az öt alprogramról.  

Az első a hűtőgépcsere-program, amelynek során több mint 25 ezer pályázat 
érkezett be a minisztériumba, ennek 90 százaléka került támogatásra, ez több mint 
800 millió forintos támogatásból valósulhat meg.  

A következő programunk a homlokzatinyílászárócsere-program, itt több mint 
2800 pályázat érkezett be, ezek 80 százaléka részesült támogatásban, több mint 1,1 
milliárd forintból.  

A PM10 szempontjából nagyon fontos a kazáncsere-program. Itt majdnem 
2800 pályázat érkezett be, ezek 85 százaléka részesült támogatásban. Itt a 
forrásfelhasználás minden régióban elérte a támogatási limitet, így a támogatási keret 
megemelésre került, 1,25 milliárd forintra.  
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A „Társasházak energiamegtakarítását eredményező korszerűsítésének és 
felújításának támogatása” című alprogrammal körülbelül 20 ezer lakás lesz 
támogatható, ez 491 társasházat jelent, és ez 10 milliárd forintból valósul meg. Itt a 
pályázatok feldolgozása és bírálata jelenleg folyamatban van.  

Az ötödik alprogramunk pedig a mosógépcsere-program. Itt több mint 44 ezer 
pályázat érkezett, amiből már több mint 33 ezer pályázat érvényes támogatói 
döntéssel rendelkezik. Ez 1,9 milliárd forint támogatásból valósulhat meg.  

Így az „Otthon melege” program keretében több mint 15 milliárd forint 
kerülhet kiosztásra, és több mint 76 ezer pályázat kerül támogatásra. Ennek 
köszönhetően a megvalósult projektekkel több mint 138 gigawattóra/év 
energiamegtakarítást érünk el, illetve évenként több mint 38 ezer tonna CO2-
kibocsátást előzünk meg.  

Röviden egy mondat a jövőbeli tervekkel kapcsolatban. A források 
rendelkezésre állásának függvényében a minisztérium folyamatosan vizsgálja a már 
felfüggesztett alprogramok újranyitásának lehetőségét, és további pályázatok 
meghirdetésének a lehetőségét. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, osztályvezető úr. Megkérdezem, hogy az NFM 

részéről még bárki kívánja-e kiegészíteni? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs 
ilyen, nagyon szépen köszönjük a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részvételét. 
Kérem, hogy maradjanak még vendégeink.  

És egyben felkérem Lukács Andrást, a Levegő Munkacsoport elnökét, hogy 
tartsa meg felvezetőjét! A Levegő Munkacsoport, gondolom, a jelenlévők nagyjából 
tudják, hogy több évtizede az egyik legkompetensebb, legmagasabb szintű szakmai 
színvonallal működő zöldcivil szervezet. Nem véletlen, hogy kormányokon átívelően 
tud együttműködni különböző szakmai célkitűzésekben. Bízom benne, hogy most 
egyben arra is választ kapunk, hogy mivel lehet még fejleszteni azokat a törekvéseket, 
amiket idáig megismerhettünk.  

Lukács András előadása 

LUKÁCS ANDRÁS elnök (Levegő Munkacsoport): (Az előadást projektoros 
kivetítés szemlélteti.) Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nagyon köszönöm a 
lehetőséget, hogy röviden ismertessem a Levegő Munkacsoport álláspontját. 
Engedjék meg, hogy Lenkei Péter, a Környezeti Tanácsadó Irodánk vezetője néhány 
mondattal kiegészítse majd azt, amit elmondok.  

Reagálnék az utolsó előtti hozzászólásra, amely a közlekedésről szólt, és 
említette a hozzászóló, hogy a közlekedés súlya viszonylag kicsi. Ha összességében 
tekintjük, akkor ez valóban így van, viszont azt kell nézni, hogy a közlekedési típusú 
kibocsátások hol érintik az embereket – elsősorban ott, ahol élnek. Mi számos mérést 
végeztünk forgalmas utak mentén itt, Budapesten, és egyértelmű, hogy a nagyobb 
településeken a közlekedés súlya a meghatározó. Tehát csak az országos átlag a 10 
százalék. 

Elhangzott, hogy a PM10-szennyezés 75 százaléka külföldről érkezik. Ez 
tömegében valóban igaz, viszont hogy ha megnézzük azokat a részecskéket, amelyek 
leginkább károsítják az emberek egészségét, akkor egészen más a helyzet. A helyettes 
államtitkár úr elmondta, hogy minél kisebb a részecske, annál veszélyesebb az 
egészségre.  

Nekünk is van számos mérésünk, de ilyen statisztikai feldolgozást még nem 
tudtunk készíteni, amik azt mutatják, hogy a rendkívüli kis részecskék előfordulása 
elsősorban helyi források miatti. Ez egy koppenhágai felmérés, és ebből az látható, 
hogy Koppenhágában a nagy, tehát a PM10-es, nagyméretű részecskéknek körülbelül 
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50 százaléka, a fele a városon kívülről érkezik. Az egészen kis részecskéknek, tehát a 
PM0,1 – tehát nem is 1, hanem 0,1 – több, mint 80 százaléka helyi. Erre nem történik 
Magyarországon mérés. Tudomásom szerint az egyetlen ilyen műszere az ELTE-n 
kívül, amelyik helyhez kötött, tehát nem tudnak úgy mérni, mint mi, a Levegő 
Munkacsoportnak van, amelyik a részecskeszámot méri. Tehát erre nagyon fontos 
lenne komolyan odafigyelni, a helyi szennyezést csökkenteni, és nem hivatkozni a 
nemzetközire. Szintén fontos, hogy fellépjünk nemzetközi szinten, de ettől függetlenül 
kell helyben is csökkenteni. 

A másik, alátámasztva vele az előbb mondottakat, hogy itt a következő ábrán is 
látható, hogy a légszennyezés, a PM10-szennyezés ott csúcsosodik különösen 
szmogidőszakokban, de általában is, ahol komoly emberi tevékenység, közlekedés, 
fűtés történik, és ez nemcsak a modellezés hibája. Végeztünk mi is méréseket 
különböző helyeken, majd Lenkei Péter kollégám erről beszámol részletesebben, 
amelyek azt mutatják, hogy valóban, tehát a légszennyezés ott kompenzálódik, ahol 
sok a fűtés, nagy a közlekedés. A 75 százalék egy átlag, ami az egész országra 
vonatkozik. Tehát nekünk azt kell nézni elsősorban, hogy hol érinti leginkább az 
emberi egészséget ez a kibocsátás.  

Azt is hallottuk, hogy folyamatosan csökken a PM10-határérték-túllépések 
száma, ezzel javul a helyzet. Lehet, hogy így van, lehet, hogy nem, nem tudjuk, viszont 
azt tudjuk, hogy az elmúlt években a mérőállomások nagyon sokszor nem működtek, 
és különösen a rendkívül szennyezett, különösen szennyezett időszakokban nem 
működtek. Erről készítettünk statisztikát, szívesen a bizottság rendelkezésére 
bocsátjuk. Tehát mi nem vagyunk ilyen optimisták.  

Elhangzott, hogy megfeleljünk a nemzetközi szabályozásnak. Igen, az EU 
szabályainak megfelelnek a magyar jogszabályok, viszont az nem jelenti azt, hogy 
ezeknek a betartása biztosítja az emberek egészségét. Például az Egészségügyi 
Világszervezet ajánlásai sokkal szigorúbbak, sokkal alacsonyabb határértéket 
javasolnak, mint amennyi az uniós jogszabályokban van.  

A PM10-kibocsátáscsökkentési programot nagyon jónak tartjuk, csak egy 
probléma van, hogy nagyon lassú a végrehajtása, tehát itt sokkal többet lehetne tenni 
véleményünk szerint.  

Fontosnak tartjuk azt is, hogy támogatás legyen a korszerűbb, kevésbé 
szennyező tevékenységekre, gépekre, azonban a tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek 
nagyon gyakran nem hozzák a hozzájuk fűzött eredményeket, ugyanis minél 
olcsóbbak lesznek ezek az eszközök, tehát minél olcsóbban lehet hozzájutni ilyen 
géphez, vagy minél olcsóbb az energia, van az úgynevezett, a közgazdászok jól ismerik 
ezt a visszacsapó hatást, tehát az emberek elkezdenek többet felhasználni. Tehát itt 
nagyon alaposan át kell gondolni az adó- és támogatási politikát.  

 
ELNÖK: Hadd kérjem meg az elnök urat, hogyha lehet, hogy a jegyzőkönyv 

mellékleteként hadd kérjük el az előadás anyagát, mert ebből a távolságból a 
táblázatok egy része nem volt látható, ha lehetséges. 

 
LUKÁCS ANDRÁS elnök (Levegő Munkacsoport): Igen. Tehát említésre került 

a lignit. Valóban rendkívül súlyos probléma, ezt mi évek óta felvetjük a 
minisztériumnak, és örülünk, hogy elkészült a jogszabálytervezet.  

Rengeteg levél érkezik hozzánk a lignitfűtéssel kapcsolatban. Egy levélből hadd 
idézzek, amit egyébként az illetékes miniszternek is elküldött a levélíró. „Mint 
pulmonológus szakorvos, a Mátrai Gyógyintézet orvosigazgatója, szeretném felhívni a 
tisztelt miniszter úr figyelmét az ország és ezen belül főleg Heves megyében általunk 
tapasztalt, a lignit lakossági égetése során keletkező extrém fokú légszennyeződésre.  
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A mátrai lignit kéntartalma nagyon magas, egyes mérések szerint akár 7 
százalékos, égésekor kénsav és kénessav képződik, mely marja, roncsolja a 
nyálkahártyát, a tüdőt, a légutakat, asztmás rohamot produkálva, az igen magas 
incidenciájú COPD-s betegségek állapotát rontva. A levegőszennyezés odáig fajult, 
hogy 17 óra után a vidéki települések nagy részén levegőre menni nem lehet, a kén 
csípős szaga szinte beleivódik mindenbe.  

Egészségügyi szakemberként naponta szembesülünk a magyarországi 
tüdőbetegek extrém nagy számával, a daganatos betegek terén Magyarország 
világelső.” Tehát ezt a Mátrai Gyógyintézet orvosigazgatója írta, de rengeteg egyéb 
levelet is kapunk. 

Amit itt hallottunk, és többször említették, ennek az oka egyrészt az, hogy a 
lakosság számára ez rendkívül olcsó. Ez nem igaz. Az igaz, hogy közvetlenül, amikor 
megveszi, nagyon olcsó, de ha beszámítjuk az egészségügyi költségeket, ha 
beszámítjuk, hogy a kénsav, a kénessav, amiről itt szó van, mindent tönkretesz, a 
tüzelőberendezést, a kéményeket, az egyéb berendezéseket, a fémet korrodálja és így 
tovább, akkor ennek a költsége sokkal nagyobb, nagyságrenddel nagyobb lehet, mint 
amennyit közvetlenül megtakarítanak azok, akik ilyet vesznek. 

Tehát nemzetgazdasági szempontból rendkívül sürgető, hogy mielőbb betiltsuk 
a lignit égetését, ugyanúgy, ahogy ezt más országokban, például Németországban 
tették hasonló módon, mint ahogy itt tervezik. Tehát nagyon jó lenne, ha ez a 
folyamat felgyorsulna.  

Egy másik rendkívül súlyos jelenség az illegális égetés, tehát amikor 
műanyagot és egyéb hulladékot égetnek el a kályhákban vagy a nyílt téren. Egy tegnap 
érkezett lakossági bejelentést hadd olvassak fel. „Falunkban több lakóházban a 
mezőgazdaságban használt csepegtető rendszer műanyag csövével fűtenek. Még eddig 
bármelyik hivatalos szervnek lett szólva, senki nem tesz semmit. Kérdésem az lenne, 
hogy hová forduljanak ebben az ügyben a szomszédban lakók. Már az utcán elhaladó 
emberek sem tudnak levegőt venni, amikor ott legalább három házban fűtenek.” Ez 
csak egy, de szinte naponta érkezik ilyen. Ha az összes ilyen levelet felolvasnám, 
amelyet a PM10-csökkentési kormányzati program elfogadása óta megkaptunk, akkor 
valószínűleg holnap reggelig itt ülhetnénk.  

Tehát rendkívül fontos lenne ez ellen fellépni. Mi részletes javaslatot tettünk, 
elküldtük a minisztériumnak, rendkívül fontos lenne ezen belül a felvilágosítás. 
Nagyon örülünk, hogy elkezdődött, de az a néhány tízmillió forint, amit erre költenek, 
szinte semmi, ezt tapasztaljuk abból, hogy gyakorlatilag nem változik a helyzet. Tehát 
itt legalább egymilliárd forintot kellene lakossági felvilágosításra fordítani. Ez bőven 
megtérülne.  

Itt is sokszor hivatkoznak a szegénységre, hogy azért fűtenek bálás ruhától 
kezdve autógumival, mindenfélével, mert a lakosság szegény, nem tudja megvenni a 
tüzelőanyagot. Nagyon sok tapasztalatunk van erről, részben a beérkező levelek, 
részben helyszínen is voltunk, lakossági fórumokon. Határozottan állítjuk, hogy 
ezeknek az égetéseknek, tehát amikor hulladékkal égetnek, legalább a 70 százaléka a 
tudatlanság miatt van. Tehát ha a tudatlanságot megszüntetnénk, akkor már nagyon 
nagy mértékben csökkenthetnénk.  

És még egy nagyon fontos tényező, a hatóságok hozzáállása, amiről ebben a 
levélben is szó van, a hatóságok nem tekintik ezt lényegesnek, nem tekintik 
bűncselekménynek, annak ellenére, hogy a Btk. szerint ez bűncselekménynek számít, 
tehát az illegális égetés. Vannak kedvező példák, nagyon sok munkánkba kerül, hogy 
egy önkormányzatot, valamilyen hatóságot rávegyünk, hogy intézkedjen. Ehhez is 
kormányzati intézkedés kellene. A hatóságokban tudatosítani kell, hogy amikor valaki 
műanyagot éget, az ugyanolyan bűncselekmény, mintha valaki hátba szúrja késsel a 
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másik embert. Köszönöm szépen. Ha megengedik, akkor röviden Lenkei Péter 
kollégám szólna. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. Lenkei Péter tanácsadónak, a hálózat 

vezetőjének adom meg a szót.  

Lenkei Péter tájékoztatója 

LENKEI PÉTER (Levegő Munkacsoport): Köszönöm szépen. Az illegális 
hulladékégetés valóban egy nagyon komoly probléma. Azt gondolom, hogy a 
legnagyobb tapasztalat az országban ezzel kapcsolatban nekem van személy szerint, 
tehát hozzám futnak be ezek a panaszok nagyon nagy számban. Van olyan nap, 
amikor ez tízes nagyságrendet elér, tehát ez halálosan komoly, úgy, hogy az emberek 
nem tudják, hogy hova kell fordulni. Tehát ehhez képest az, hogy egy Levegő 
Munkacsoporthoz tíz darab ilyen befut egy nap, azt gondolom, hogy nagyon komoly 
helyzet.  

Még egy szám. A hajdúböszörményi hulladékgazdálkodási társulásnak a 
hulladékstatisztikáiból kiderült, egy előadáson láttam ezeket a statisztikákat, hogy 
télen eltűnik a hulladék fele úgy, hogy a biomasszát külön gyűjtik, mert 
komposztálják. Tehát az egyéb lakossági hulladék, ami égethető és nem 
komposztálható, eltűnik a karácsony ellenére, amikor jellemzően nagyon sok 
csomagolási hulladék kerül a kukákba. Tehát ez elég a kályhákban.  

Az Egészségügyi Világszervezet ― talán figyelembe kell vennünk az ő lépéseit 
― idén április 28-án egy állásfoglalást vagy egy tanulmányt hozott nyilvánosságra, 
amely szerint Európában a légszennyezés 1,6 trillió dollárnyi kárt okoz évente. 
Magyarországon ez a kár 40 milliárd dollár, forintban kifejezve ez 11 ezer milliárd 
forint. Ez azt jelenti, hogy minden magyar állampolgárra évente 1,1 millió forint kár 
jut, amelyet a légszennyezés okoz, és ebbe nem számolták bele a dohányzást például. 
Hogy érzékeltessem, mióta a bizottsági ülés elkezdődött, ez másfélmilliárd forint kár. 
Tehát itt a másfél óra alatt körülbelül másfélmilliárd forintnyi kár keletkezett, amit a 
légszennyezés okoz az országban.  

Rácz András helyettes államtitkár úr előadásából is kiderült, hogy a lakossági 
fűtés ma már körülbelül a háromnegyedét adja a PM10-légszennyezésnek, és ezért 
megnéztük azt, hogy milyen intézkedésekkel lehetne ezt csökkenteni. Véleményünk 
szerint négy tényező befolyásolja ezt. Az egyik az épület hőszigetelő képessége. 
Nagyon jól tudjuk, hogy ha az átlagos magyar épületet ellátjuk utólagosan korszerű 
hőszigeteléssel, akkor felére csökken a fűtési energiaigény. Ez azt jelenti, hogy a 
légszennyezést is rögtön megfeleztük. Ha hozzányúlunk a tüzelőberendezésekhez –ez 
a legérdekesebb témakör, áttekintettem a nemzetközi szakirodalmat, és nagyon 
kitűnik belőle, hogy a tüzelőberendezés kulcsfontosságú, mert akár 90 százalékkal 
lehet csökkenteni a fatüzelésnél a légszennyezést, ha megfelelő a tüzelőberendezés. 
Tehát ez egy kulcskérdés.  

Aztán a tüzelőanyag minősége, tehát konkrétan a fának a nedvességtartalma, 
ha megfelelő, tehát 20 százalék alatti vagy még kevesebb, mondjuk olyan 10-12 
százalék légnedves, az körülbelül 60 százalékkal csökkenti a PM10-kibocsátásokat 
ahhoz képest, hogy a vizes fát tüzeljük el. De ugyanez érvényes a lignitre, amiből 
csöpög a víz, amikor justintime kiszállítják a Mátrai Erőműből a lakosságnak. Tehát 
40 százalék fölötti víztartalommal kerül ez a vizes lignit a felhasználókhoz. Tehát 
ezzel újabb 60 százalékkal csökkentjük. 

A tüzelési technika sem mindegy. Az emberek hozzászoktak az olcsó 
gáztüzeléshez. Elfelejtettünk fával fűteni helyesen. Tehát mindenféle téveszmék 
vannak, hogy meg kell locsolni vízzel a fát, mert akkor jobban fűt. Ilyeneket hallunk, 
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tehát ez nem vicc. Vagy fordítva rakják be a fát a tüzelőberendezésbe, nem tudják, 
hogy mekkora az optimális méret, amire a fát kell hasogatni. Ezzel további 50 
százalékkal lehetne egy megfelelő tüzeléstechnikával csökkenteni a légszennyezést. 

Ha az összes intézkedést meglépjük, akkor az eredeti légszennyezésnek az 1 
százalékára tudjuk csökkenteni a lakossági fűtés légszennyezését. Tehát, ha 
valamennyi intézkedést.  

Hol van itt az Országgyűlés szerepe? Azt gondolom, hogy a hulladékégetésnél a 
büntető törvénykönyv, amely a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése 
témakörben ezt szabályozza, pontatlan, ezt az ombudsman is megállapította, hogy 
nincs összhangban a hulladékgazdálkodásról szóló törvénnyel a hulladék fogalma a 
Btk.-ban és a hulladékgazdálkodásról szóló törvényben. Ezt a kettőt harmonizálni 
kell, egyértelművé kell tenni, hogy mi az a hulladékos bűncselekmény. Hiszen, ha 
elégetem a hulladékot, akkor ez megtörténik.  

Az avarégetés tiltása. Ez a környezetvédelmi törvényben van, a 
környezetvédelmi törvény teszi lehetővé az önkormányzatoknak, hogy rendeletet 
alkossanak róla. Én a múlt hét csütörtök-péntek délutánt Gödön töltöttem, ezzel a 
nanorészecskéket számláló berendezéssel méréseket végeztünk, és megállapítottunk 
három rendkívül értékes adatot. Az egyik az, hogy a településen kívül van egy 
viszonylag alacsony részecskeszám. Ez az, amire azt mondta a minisztérium, hogy az 
az import. Ez egy nagyon alacsony szám. 

Utána megnéztük, mi van csütörtökön, amikor nincs avarégetés – ennek a 
háromszorosa volt a háttérszennyezés. És megmértük a pénteki helyzetet, amikor az 
avarégetést engedi a helyi önkormányzati rendelet, és a háttérszennyezés tízszeresét 
tapasztaltuk részecskeszámban, szinte az egész településen. Tehát ez azt jelenti, hogy 
csak az avarégetés egy iszonyatos légszennyezést okoz, teljesen feleslegesen, mert aki 
tud égetni, az komposztálni is tud, és nem kell hozzá több hely sem. 

Ugyanez vonatkozik a lakossági fűtésre. A múlt hét kedden pedig ezt 
vizsgáltuk, egy ugyanilyen mérésben. Az Időképen fönt volt a cikk. Nagyon jól kitűnt, 
hogy a lokális légszennyező források még a hegyi településeken, Pilisszentlászlón, 
Pilisszentkereszten, Szokolyán is komoly légszennyezést okoznak, mi több, 
szennyezettebb volt ezeken a településeken a pillanatnyi légszennyezettség 
részecskeszám tekintetében, mint bent Budapesten, a Nemzeti Múzeum kertjében.  

Hol van még szerepe a tisztelt képviselő uraknak és hölgyeknek? Az 
Országgyűlés költségvetési források felett is dönt. Véleményünk szerint sokkal több 
forrást kell biztosítani az előbbiek miatt az épületek hőszigetelésére, illetve az uniós 
forrásokat ide kell koncentrálni. Nem hiszem, hogy az Unió ennek gátját szabná. 

Aztán nagyon fontos: megvizsgáltuk, hogy az európai országokban hogyan 
támogatják a tüzelőberendezések cseréjét. Országonként körülbelül 500-2500 euróig 
terjed berendezésenként az a támogatás, amelyet nyújtanak. Például Norvégiában a 
támogatás ahhoz kötött, hogy az a személy, aki megpályázza, egy vizsgát végez, hogy 
hogyan kell fűteni, tehát egy oktatási funkció is mellé van rendelve. Csak akkor kapja 
meg a támogatást, hogyha megtanulta, hogyan kell a kályhában megfelelően, 
szennyezésmentesen fűteni. Ezt itt is be lehetne vezetni, hogy oktatáshoz és vizsgához 
kötjük a támogatást.  

Nagyon fontos a tüzelőanyag-szabályozás, erről szólt Lukács András. A lignitet 
meg kell tiltani; a vizes fa árusítását meg kell tiltani hatósági kontroll 
mellérendelésével és igen szigorú szankciókkal. Tehát ha látjuk azt, hogy az alatt az 
idő alatt, amíg mi itt tanácskoztunk, meghalt három ember az országban a 
légszennyezés miatt, és harminc életévet elveszíthettünk, akkor azt gondolom, hogy 
ezen nem lehet viccelni. 
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És nagyon fontos a szemléletformálás, meg kell tanítani az embereket. A 
butaság az, ami ezt okozza. Ez látszik ki az összes lakossági panaszból, amiből több 
száz érkezik a Levegő Munkacsoporthoz évente, hogy az emberi butaság, a 
tudatlanság az, ami okozza ezt a hatalmas légszennyezést. Tehát csak azzal, hogy a 
szemléletformálásra odatolunk néhány milliárd forintot és az óvodástól az 
aggastyánig megtanítjuk az embereket, ez nagyon fontos, önmagában ezzel jelentősen 
csökkenthető ez a szennyezés. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen Lenkei Péternek és Lukács Andrásnak is a 

felvezetőt. Tisztelettel elnézést kérek a vendégeinktől és a bizottság tagjaitól is, hogy 
nem tartattam be a tízperces időkeretet. Azt gondoltam, hogy számos konstruktív, 
értékes adat hangzik el. Mindezekért elnézést kérek, hogy nem voltam kellően 
szigorú.  

Ezek után már nagyon kellemetlen lesz nekem Domanovszky Henrik 
közlekedésmérnöki szakértőnek, a Magyar Gázüzemű Közlekedési Klaszter Egyesület 
részéről betartatni ezt az időt. Ezért kérem, hogy leginkább önkorlátozással tegye meg 
a hozzászólását, mert nekem fent kellene tartanom a bizottság szavazatképességét. 

Domanovszky Henrik előadása 

DOMANOVSZKY HENRIK elnök (Magyar Gázüzemű Közlekedési Klaszter 
Egyesület): (Az előadást projektoros kivetítés szemlélteti.) Tisztelt Képviselő Urak, 
Képviselő Hölgyek! Elnök Úr! Alelnök Úr! Helyettes Államtitkár Úr! Gondoltam, hogy 
én is akkor néhány képet megpróbálok a gyorsítás érdekében levetíteni.  

Nagyon köszönöm, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy elmondjam a mi 
álláspontunkat. Mi 2011 óta veszünk részt szervezetten ebben a folyamatban. Azt 
gondolom, állíthatjuk, hogy 2011 óta erőteljesen próbálunk a tiszta közlekedés 
érdekében tenni, azokkal az információkkal, azokkal a tudományosan megalapozott 
tényekkel, amelyeket szeretnénk minden fórumon közzétenni. 

2011 óta állítjuk, hogy a dízeljárműveket egyszerűen helyettesíteni kell 
gázüzemű járművekkel. Lehet, hogy ez most marketingszövegnek hangzott. 
Szeretném a továbbiakban ezt valamilyen módon tudományosabb alátámasztással 
bemutatni, olyan alátámasztással, aminek minden egyes szavára tudok egészen 
biztosan nemzetközi tudományos vizsgálatokkal, adatokkal, eredményekkel igazolást 
adni. 

Az, hogy járműveink rendkívül szennyezőek, az, hogy sajnos a járművek 
állapota olyan, amilyen, ez a minisztériumi, illetőleg a háttérkutatásokban is benne 
van. Az, hogy a járművek dízelmotorjai sajnos nem felelnek meg a további 
légszennyezés-csökkentéshez teendő lépéseknek, ez ma a világon teljesen gyönyörűen 
beigazolódott. Az általunk elmondottak mindenképpen visszaigazoltak.  

Ennek sok oka van. Az, amit önök itt látnak, ez egy nem túl sokat futott 
dízeljármű légszívó rendszere, tehát légbeömlő rendszere. Látszik a képen, hogy arra 
a kis pillangószelepre, ami egyébként Rudolf Dieselnél egyébként még nem szerepelt 
a motortechnológiában, az a kis vékony, többszörös vastagsággal ült rá a korom a 
szívó oldalon. Ne legyen önöknek kétsége afelől, hogy a tüdőben, illetve annál lejjebb, 
akár a vérképző rendszerben, pont ilyen lerakódást tud okozni az a korom, ami a 
dízeljárművekből származik.  

Én nem akarnám a közlekedést mint nagy kibocsátót még nagyobbá tenni, de 
le kell szögezni, hogy amit Lukács úr mondott, bizony a járművek vannak abban az 
élettérben a városi forgalomban, ahol az emberek leginkább ki vannak téve a 
szennyezésnek. Ez a lerakódás sajnos tényleg életekbe kerül. Ezért mi állítjuk, hogy 
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olyan technológiára, olyan üzemanyagra kell átállni, amely ilyen szennyezést nem 
tartalmaz, nem okoz. 

Azt pedig egy pici kis finomításként hadd tegyem hozzá, hogy míg a PM10 az 
emberi szervezet számára valójában nem olyan veszélyes, a PM2,5, tehát a 2,5 
mikronnál kisebb átmérőjű szennyezések, különösképpen a nanokategóriába tartozó 
10-100 nanométeres nagyságrendű szennyezések az igazán veszélyesek, hiszen ezek, 
mint az oxigén, bejutnak a véráramba, és nemcsak tüdőbetegséget, tüdőrákot, hanem 
vérképzési betegségek számos fajtáját is előidézik.  

Márpedig a dízelmotorok, és itt mindjárt gyorsan hozzá kell tegyem, tehát a 
kőolajszármazékok, elsősorban a dízel, de a közvetlen befecskendezéses modern 
technológiájú benzinmotorok is, pont ugyanolyan részecskeszennyezést 
eredményeznek. Mondjuk a benzinmotoroknál ez nem olyan nagyon látható, mert a 
szennyezés átmérője kisebb.  

Az Euro6-os emissziós szabvánnyal már nemcsak a részecske tömegét, amit 
kibocsát a jármű, korlátozták, hanem a részecskemennyiséget is.  

Ez a mennyiség 600 milliárd részecskeszám/kilométer. Tehát a határérték, bár 
azt sem feltétlenül könnyű betartani, tekintettel arra, hogy az ehhez felszerelt 
részecskeszűrőket regenerálni szükséges időközönként, és akkor nagyságrendekkel, 
3-4 nagyságrenddel nagyobb kibocsátást okoznak a dízeljárművek. De amire külön 
szeretném felhívni az önök figyelmét, hogy a részecskekibocsátás mérete nagyon 
fontos kérdés, hiszen a dízelmotor úgynevezett nyers emissziója eloszlásában 
elsősorban a 10 és 100 nanométer nagyságrendbe tartozik, tehát a különösen 
veszélyes kategóriába, melynek egy nagy részét egyébként pedig a részecskeszűrő nem 
képes kiszűrni.  

Hallottunk a PM2,5-ös szennyezettségről. Nagyon örülök annak, hogy 
vadonatúj gépek vannak az országban, azonban 2,5 mikronos szennyezési adatról 
nem túl sokat lehet találni az idevonatkozó portálokon. Tudjuk azt, hogy a határérték 
alatt vagyunk, a 2020-tól bekövetkezendő határértéknél már nem annyira, egyébként 
az ötödik legrosszabbak volnánk ebben a sorban. Amit viszont hozzá kell tenni, hogy a 
WHO-határérték pontosan a 25 mikronnal szemben 10 mikron. Tehát azért nem 
olyan nagyon szép ez a kép. A hétvégén lestem le az internetről ezt a képet. Azt 
gondolom, hogy elég sokat elárul. Ez a kicsit korábbi, 2012-es elérhető internetkép 
úgyszintén ezzel kapcsolatosan.  

Tévhiedelem, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy az Euro6-os 
határértékek bevezetésével megoldódtak a részecskeszennyezés problémái a dízel 
járműveknél, tekintettel a dízelbotrányból kitűnt nitrogén-oxidok kérdésére, a 
részecskeprobléma mellett ― idáig részecskeproblémáról hallottunk ―, a nitrogén-
oxid, amely mérgező, egyébként savas hatása miatt az épített környezetünket pont 
ugyanúgy károsítja nagyon erőteljesen, és ahol a határértékekkel nagyon komoly 
bajban vagyunk. Ezek az Euro6-os járművek, a képen látható mintegy 60 darab új 
Euro6-os besorolásnak megfelelő, tehát tényleg az elmúlt egy-két évben bevezetett 
típusnak a mérését, ugyan csak fékpadi mérését találni, tehát reprodukálható, a 
szerint az elv szerint, ami 2017. január 1-jétől kötelező lesz Európában, eszerint a 
mintegy 60 darab járműtípusból, annak kétharmada messze nem tudja teljesíteni a 
nitrogén-oxid-határértéket, ami 80 milligramm volna. Szeretném ezt a problémát egy 
kicsit jobban megvilágítani. Egy teljesen eszetlenül dízel kisautó például a mérés 
szerint mintegy 600-700 milligramm nitrogén-oxid-kibocsátással szolgál 
kilométerenként, az Euro6-os határérték 80 milligrammjával szemben –egyébként az 
amerikai ennek a fele. Ehhez érdemes hozzátenni azt, hogy 12,8 milligramm például 
egy ugyanakkora méretű gázüzemű járműnek a kibocsátása, tehát ötvened része. 
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Emiatt és a szilárdrészecske-kibocsátás miatt nagyon fontos, hogy milyen 
üzemanyagot, milyen technológiát választunk. 

A gázüzem bebizonyította, az elmúlt hónapban megjelent egy NZ besorolású, 
vagyis NearZero besorolású nehézgépjármű motor, ez praktikusan tizedakkora 
emissziót juttat a levegőbe, mint a jelenlegi amerikai határérték, ami a fele az 
európainak. Gázüzemmel tehát az emissziómentes közlekedést meg lehet valósítani, 
miközben a szilárdrészecske-kibocsátás mintegy három nagyságrenddel kisebb, mint 
a dízeljárműveknél részecskeszűrő után, a nitrogén-oxid-kibocsátás jelentősen 
alacsonyabb, és engedjék meg nekem azt a szemtelenséget, hogy idehozzam az 
elektromos rendszerünket is példának. Az 50 megawatt fölötti erőműveink nitrogén-
oxid-kibocsátásáról az Energia Hivatal nyilatkozik. Ha azt egyszerű számtannal 
elosztjuk, és nem vesszük egyébként a hálózati veszteséget és minden egyéb 
veszteséget, akkor kapunk mintegy 400 milligramm/kilowattóra kibocsátást. Tehát 
nagyságrenddel nagyobbat, mint amit egy gázmotorral el lehet érni.  

Én ezzel szeretném, remélem, hogy nem túlságosan túlfeszítve az 
időkeretemet, lezárni. Engedjék meg, hogy egy-két apróságot még hozzátegyek. 
Nagyon örülünk annak az 1330/2011. kormányrendeletnek, amiben taxatíve benne 
van a CNG-hajtás, aminek eredményeképpen tegnap Kaposváron átadhattuk az 
autóbuszokat. Hozzá kell tegyem itt a többes számot, hogy azért részesei voltunk 
ennek a folyamatnak. Ötven nap alatt megépítettük azt a töltőállomást, amivel ezek a 
járművek közlekedni képesek. Tehát töröltük azt az elméletet, hogy azért nem lehet 
gázüzemű jármű, mert nincsen töltőállomás-hálózat. Ha lesz jármű, akkor lesz annak 
szolgáltatója, beruházója és kivitelezője. Egy. 

Kettő. Sajnálatos módon azonban nem látjuk kellően intenzívnek ezt a 
terjedést. Magyarországon az autóbusz-állomány rendkívül elavult, és a továbbiakban 
is csak öregszik, talán kicsit lassabban, mint előtte. Ebbe azért nem mennék bele. 

Azonban mindenképpen azt szeretnénk kérni minisztériumoktól, képviselő 
hölgyektől és uraktól, vessünk véget, ugyanúgy, mint ahogy Európa sok városában, 
sok államában próbálják a gázüzemű közlekedést előtérbe helyezni azáltal, hogy a 
dízeljárműveket kivonatják a forgalomból, első körben például a közszolgálati 
rendszerben, tehát például kukásautóknál, például autóbuszoknál. Örülünk annak, 
hogy a tavalyi évben tudtunk 60 járművet Budapestre hozni, azonban ez a folyamat 
megállt, azóta ismét dízeljárműveket akarnak forgalomba helyezni. Arról is 
beszéltünk, hogy az a biomassza, amit el lehet fűteni, azt lehet rothasztani, abból 
például kiváló biogáz mint üzemanyag létesíthető, ahogy az fog Kaposváron is 
történni, CO2-mentességhez közeli közlekedést tesz lehetővé az a járműprogram.  

Szeretnénk azonban még egy pontot hozzátenni ehhez a történethez. Egészen 
hiába magyaráztunk mindent elmúlt év végén, annak dacára sikerült a jövedékiadó-
terhelését meglépni a gázüzemanyagnak. Ezzel a mondjuk, hogy körülbelül 10 
százalékkal drágább járműtechnológia megtérülését sajnos nagyon erőteljesen 
sikerült kitolni, és bizony olyan elindult fejlesztéseket megállítani, amelyek emiatt 
kútba estek. Ezt szeretnénk kérni önöktől, hogy belátva azt, hogy a dízeljárműveket ki 
kell vonni a városokból, a gázüzemű jármű ez a ma rendelkezésre álló megfizethető és 
ésszerű alternatíva, ezt az adóterhet legalábbis mérsékelni, vagy ennek cseréjében, 
úgyis alacsony a kőolaj ára, ezt a szennyező fizet alapon egy picit kompenzálni.  

Egyébiránt szeretném még azt is hozzátenni, hogy a 2014/94-es irányelv 
útitervéhez való hozzájárulásunkat, útiterv készítéséhez való hozzájárulásunkat ez 
úton is szeretnénk felajánlani, és persze elutasítani azt a mondatot, amit egyszer 
valakitől hallottam a gazdasági minisztérium oldaláról, hogy a Jedlik Ányos-terv az 
elkészült változata az útitervnek, mert a Jedlik Ányos-terv nem ad választ az 
irányelvben foglalt kötelezettségeknek. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.  
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ELNÖK: Mi is köszönjük szépen. Domanovszky Henriknek, a Magyar 

Gázüzemű Közlekedési Klaszter Egyesület vezetőjének a hozzászólását hallottuk, és 
ezzel véget ért a felkért hozzászólók témabemutatási lehetősége.  

A bizottság tagjainak nyílik meg a lehetősége a vitára és a kérdésekre. A 
házszabályi rendelkezések szerint a Levegő Munkacsoport munkatársa,illetve 
Domanovszky Henrik úr mint felkért hozzászóló a vitában elvileg részt vehetnek. 
Ennek ellenére most már mindenkitől azt kérném, hogy egy önkorlátozással 
próbáljunk meg jelentősebb időhatékonysággal a témára reagálni.  

Tehát megnyitom a téma vitáját.(Jelzésre.) Bencsik János alelnök úr! 

Kérdések, hozzászólások, felvetések 

BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. Az 
előadásokból és a hozzászólásokból egyértelművé vált, amit eddig is tudtunk, hogy a 
hazai szállópor jelentős mértékben, 70-75 százalékban országhatárról kívülről 
érkezik. Nagyon fontos, hogy ezzel tisztában legyünk. 

De azzal is tisztában kell lennünk, hogy erre az alapterhelésre jelentős mértékű 
növekményt épít rá a fő közlekedési útvonalak közlekedési károsanyag-kibocsátása. 
Tehát hogyha néztük a térképet, akkor az alapján is világossá válhatott, hogy az 
autópályák mentén ez az alapterhelés tovább növekszik.  

A következő nagyon fontos megállapítás, hogy azokban a mikrorégiókban, 
Budapest esetén az egész agglomerációban, ahol nagyon jelentős mennyiségű 
lakosság koncentrálódik, ott egyértelműen megnövekszik és a legsúlyosabb 
problémákat okozza a szállópor-koncentrációnak az erőteljes növekedése. 

Azt is láthattuk a térképeken is, és tudhatjuk is, hogyha utánanézünk magának 
a problémakörnek, hogy a Kárpát-medencei hatás, tehát a medencehatás valóban itt 
tartja a kedvezőtlen időjárási viszonyok mellett az országhatáron kívülről érkező 
szennyezést, de az országon belüli domborzati viszonyok is alapvetően befolyásolják, 
hogy az országon belül pontszerűen képződő és az alapterheléshez hozzáadódó 
terhelés milyen utat választ a továbbterjedés tekintetében. 

A Kárpát-medence keleti zárása, továbbá az Északi-középhegység elterelő 
hatása okozza azt az országosnál nagyobb terhelést az ország középső, illetve keleti 
térségeiben, amivel találkozunk. Tehát ezek az alap-megállapítások. 

Innentől kezdve fontos az, hogy amikor egy országos PM10- vagy szállópor-
koncentráció szennyezést csökkentő stratégia és intézkedési terv csomag kerül 
bevezetésre, az lehetőséget biztosítson arra, és ne csak lehetőséget, hanem 
kötelezettséget és érdekeltséget is biztosítson azon lokalitások számára, ahol az 
alapterheléshez jelentős mértékű hozzáadott többletterheléssel kell kalkulálni, akár 
közlekedési, akár pedig fűtési okokra vezethető mindez vissza.  

A bizottsági ülés megkezdése előtt szót váltottunk Lukács Andrással, és 
beszélgettünk, egy kicsit vitatkoztunk is a lignithasználattal kapcsolatosan. 
Egyetértünk abban, hogy a lignitet ki kell vezetni, és nagyon szigorú rendelkezésekre 
van szükség, de azok önmagukban nem érnek tulajdonképpen semmit sem.  

Tudomásul kell venni, hogy bármennyire tájékozott is egy felhasználó, csak 
abban az esetben fogja magát arra ösztönözve érezni, hogyha a zsebében is lemérhető 
mondjuk az egyik oldalon elszenvedett bevételkiesés vagy a többletkiadás 
kompenzációja. Tehát nagyon helyes az az irány, amit a tárca itt megfogalmazott 
egyrészt a fűtőberendezések hatásfokának szigorítása, másrészt pedig az eltüzelhető 
szilárd tüzelőanyagok minimális feltételeinek a meghatározása területén, de ez 
valóban csak akkor fog működni, hogyha a kompenzáció is biztosításra kerül. 
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De olyan térképet is jó lenne látni, amely azt is megmutatja, hogy az adott 
térségek miként szenvedik el a külső szennyezőforrásokat; mennyiben növelik és 
milyen okokra visszavezethetően ezt az alapterhelést; és milyen társadalmi-gazdasági 
helyzetben vannak a probléma megoldásának sikerességét vizsgálva.  

Mert egyáltalán nem mindegy, hogy az adott térségnek a teherbíró képessége, 
iskolázottsága – azért a szemléletformálásnak van jelentősége –, szociális, anyagi 
helyzete, illetve az a technológiai háttér, amely meghatározott, a társadalmi és a 
gazdasági működőképessége milyen színvonalon van, és ennek figyelembevételével 
kell célzott kormányzati programok felállításáról is gondoskodnunk. 

A magam részéről nagyon szépen köszönöm az alap helyzetértékelést és az 
ahhoz kapcsolódó szakmai és érdekképviseleti véleményeket. Csak annyit, hogy a 
gázüzemű gépjárműveknél azért annyit elértünk egy esztendővel ezelőtt –Henrik, 
éppen a te közreműködéseddel is –, hogy legalább a közösségi közösségben 
használatos gépjárművek visszatérítési jogosultsággal rendelkezzenek. Tehát be kell 
fizetniük az adót, de azt elértük, hogy legalább számukra visszatérítik ezt a 
többletköltséget a központi költségvetésből. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Manninger Jenő képviselő úr. 
 
MANNINGER JENŐ (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak röviden annyit 

szeretnék hozzátenni, mert valóban van egy ilyen nagyon alaposan kidolgozott terv. 
Talán még azt meg lehetne fontolni, hogy az Euro2 alatt, én azt gondolom, még egy 
kicsit szigorúbb intézkedéseket is lehetne majd tenni, elsősorban a 
tehergépjárműveknél. Tehát erősebb ösztönzőket hozni arra, hogy lecseréljük ezeket, 
mert azért van különbség, itt hallottuk, az Euro6-os motoroknál is lehet kifogást 
emelni, de lényeges különbség van az Euro2-es és az Euro6-os között. Az Euro2-es az 
adatok szerint az, ami nagyságrendileg lényegesen több szennyeződést okoz.  

És ugyanúgy, azt hiszem, a személygépjárműveknél is meg lehetne fontolni, 
hogy az ösztönzés kapcsán gyakorlatilag fokozatosan átalakítani az adóterheket úgy, 
hogy Euro2-esnél öregebb gépkocsit lehetőleg ne nagyon legyen ösztönző behozni az 
országba. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. További hozzászólás? (Jelzésre.) 

Bartos Mónika képviselő asszony! 
 
BARTOS MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Én elsőként 

szeretném megköszönni a vendégeinknek ezeket a magas szintű, színvonalú 
előadásokat, beszámolókat. Azt gondolom, sokkal tisztábban látunk ebben a 
kérdésben, mint amikor elkezdtük a bizottsági ülést.  

Számomra az is világos, hogy mindenkinek megvan a saját feladata abban, 
hogy igazából tudjunk eredményeket elérni, megvan az Országgyűlésnek, megvan a 
kormányzatnak, és megvan minden egyes embernek is. Hiszen elhangzott, hogy a 
lakosság is fontos szerepet játszik abban, hogy hogyan alakul a levegő minősége; és 
fontos a tudatformálás, és mindenképpen az összefogás is nagyon jelentős. 

Nekem egy szakmai kérdésem lenne a vendégeink felé, ez pedig az, hogy 
milyen magasan kell ezeket a méréseket elvégezni, tehát hogy hova kell telepíteni 
ezeket a mérőberendezéseket. Illetve hogyha készítünk egy vertikális metszetet, akkor 
a talajszinttől távolodva hogyan alakul ezeknek a részecskéknek a levegőben lévő 
koncentrációja?  

Tehát az a kérdésem, hogy egy sík vidéken élő ember több szennyeződéssel 
találkozik-e, mint mondjuk egy hegyvidéken élő? Tehát hogyan is kell ezt a 



33 

gyakorlatban elképzelni, hogy ezek az adatok hogy jönnek ki? Hol mérik ezeket? 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás? (Jelzésre.) Varga 

Gábor képviselő úr! 
 
VARGA GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Elsősorban a Levegő 

Munkacsoporthoz szeretnék hozzászólni, mert elég érdekes volt az előadásuk, 
különösen a második úriemberé – elnézést, nem tudtam megjegyezni a nevét. 

Én egy vidéki településről jövök, jellemzően tanyán élek, és akármennyire 
botrányos, de most még fával fűtök, mivel tanyán élek, ezért nincs más lehetőségem. 
Viszont amit elmondott, azzal teljes mértékben egyetértek. 

Gyakorlatilag én nem használnám azt a kifejezést, hogy buták az emberek, 
inkább azt a szót használnám, hogy tájékozatlanok, és ebben kérném majd a 
minisztériumot egy kicsit erősebb tájékoztató szerepkörre. Amit a Mónika elmondott, 
az nagyon érdekes volt. Azt gondolom, hogy tényleg elmondhatjuk azt, hogy olyan 
előadásokat hallgattunk, amik bennünket, törvényhozókat, végrehajtókat kell hogy 
késztessenek arra, hogy ezzel egy kicsit komolyabban foglalkozzunk. De alapvetően 
abból az előadásból, amit az úriember elmondott, számomra inkább az derült ki, hogy 
a tájékozatlanság a nagyobb úr a mi esetünkben, hiszen, mondjuk, amikor a 
tűzifaprogramot mi meghirdetjük, akkor én is látom, hogy alapvetően a kivágott fát 
mérik ki az önkormányzatok a hátrányos és rászorult embereknek. Ha azt nézzük, 
hogy egy vizes fa energiahatékonysága 40 százalék körül van a száraz fához képest, 
akkor gyakorlatilag nem értük el a célját. És ha a célját nem értük el, már csak fűtés 
szempontjából sem, akkor a levegőszennyező szempontjából viszont tényleg elértük a 
célját, tehát még szennyezettebbé vált a környezetünk. 

Én egy olyan településen élek, ahol 400-600 hektárt síkfóliáznak le, és az, amit 
ön elmondott, hogy bejelentik, hogy a csepegtetőszalagokat elégetik, az tényleg a 
tájékozatlanság és már tényleg egy nagyfokú butaság is, mert azért egy 
csepegtetőszalagot vagy nylont égetni, fóliát égetni tényleg egy abszurditás. Viszont, 
ha a termékdíj és a visszavásárlási lehetőségét kevésbé teremtjük meg az 
újrahasznosítandó fóliának, akkor sajnos tényleg én is szembesülök azzal, amikor 
sétálgatok a gyermekeimmel, akkor ilyen zsugorított, zanzásított fóliákat látok, amit a 
dinnyetermesztők vagy ezek a síkfóliások néha elégetnek. Azt gondolom, hogy a 
szemléletváltással, a tudatossággal, azzal, hogy elmagyarázzuk nekik, hogy milyen 
kárt okoznak ezzel, és ha megteremtjük a lehetőségét, hogy visszavásárolják vagy 
vissza lehessen akár pénzért venni tőlük, akkor lehet, hogy kevésbé szennyeznénk a 
levegőt és a környezetünket.  

Mindenképpen abban az irányban gondolkodnék, amit az úriember elmondott, 
ez az energiahatékonyság csökkentése. Én nem hiszem, hogy a szállópor 1 százalékra 
visszaesik a 100 százalékról, de ha a felére tudjuk csökkenteni, az már egy óriási 
eredmény lenne a vidéki lakosságot tekintve. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. További hozzászólás, felvetés? (Senki 

sem jelentkezik.) Amennyiben nincs ilyen, akkor átadnám a levezetést Bencsik János 
alelnök úrnak, hogy szót tudjak kérni. 

 
(Bencsik János, a bizottság alelnöke átveszi az ülés vezetését.) 

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sallai 

elnök úré a szó. 
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SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy örömömre 

szolgál a kormánypárti hozzászólások hallgatása, hiszen szemlátomást az előadások 
és a tematikus ülésnek ez a témája felkeltette az érdeklődésüket a 
környezetszennyezéssel kapcsolatban, azonban egyben hadd mutassak rá a 
kormányzó pártok felelősségére ebben a helyzetben.  

Lenkei Péter irodavezető úr elmondta azt, hogy az Országgyűlésnek és a 
képviselőknek milyen felelőssége van ebben. Kérem, hogy engedje meg nekem, hogy 
annyit azért hadd mondjak el ennek a rendszernek a működéséről, hogy az 
Országgyűlés nagyjából arra jó, hogy eldőljön, hogy ki a kormányzó párt, és onnantól 
kezdve a többi képviselőnek ne nagyon legyen beleszólása ezekbe a folyamatokba. Én 
mióta itt vagyok, egyetlen tárgysorozatba vételemet nem éltem meg, akárhány jobbító 
szándékú javaslatot, törvénymódosítást tettem. Tehát mindez a felelősség, amiről 
tetszett volt beszélni, nagyon nagy százalékban a kormányzó pártoknál kell hogy 
landoljon.  

Annál is inkább, és arra hadd hívjam fel a képviselőtársaim figyelmét, hogy ez 
a mindennapi jogszabályalkotásban jelen van a parlamentben. Nincs két-három hete, 
amikor a 2016-os adójogszabályokról beszéltünk, és elmondtam azt, hogy hogyan 
kedvezünk a Wáberer jellegű nagy szállítóknak, amikor gyakorlatilag 
adókedvezményeket teremtettünk részükre. Miniszterelnök úr ahova beteszi a lábát, 
oda ígér egy autópályát. Gyakorlatilag erről van szó, végigjárja az országot, és 
mindenhova gyorsforgalmi utakat meg ilyeneket ígér, miközben számos olyan 
szállítmányozási lehetőség lenne, ami nem növeli az ilyen jellegű 
környezetszennyezés mennyiségét.  

Tehát az, hogy kormányzó pártként önök képviseljék a saját frakciójukon belül 
a környezetvédelem ügyét, a magasabb szintű környezet-egészségügy ügyét, 
szerintem kifejezetten kívánatos. Én nagyon-nagyon örülök neki, hogy a téma iránt 
elkötelezett képviselők vannak itt, a bizottságban a kormánypárt részéről, de arra 
kérem önöket, hogy változtassák meg a kormánypárti frakciók szemléletét ez ügyben, 
mert mindazok a szabályozási tényezők, amelyekről itt rendszerint beszélünk a 
parlamentben egy-egy részletben, pont ezeket a folyamatokat erősítik.  

Nagy érdeklődéssel hallgattam Palotai Zoltán osztályvezető úr hozzászólását is. 
Elmondta, hogy miket fordítottunk az ügy érdekében: 800 millió, 1,1 milliárd, 1,25 
milliárd, egy tízmilliárdos tétel és egy 1,9 milliárdos tétel, ha jól jegyzeteltem le. Igen 
ám, csak amikor százmilliárdos tételeket ezzel szemben viszont gyorsforgalmi 
úthálózat fejlesztésére és autópályákra fordítunk, akkor ez egy morzsa azzal szemben, 
amit okozunk forgalomgenerálással. Kérem szépen, nézzék meg az interneten, hogy 
jelen pillanatban a Wáberer flottát bővít. Nézzék meg, hogy jelen pillanatban a nem 
diplomás foglalkoztatók közül a kamionsofőrködés az egyik legmagasabb 
jövedelemteremtő foglalkozás Magyarországon. Mindezek a folyamatok három 
eszközben összpontosulnak, ez pedig a kormány kezében van. Milyen adópolitikát 
választok, tehát mi az, amit szankcionálok; milyen támogatáspolitikát használok, mi 
az, amit segítek, és milyen jogszabályi környezetet teremtek, tehát mi az, amit 
engedek és nem engedek. 

Félreértés ne essék, én tudom, hogy önök ebben nem személyesen felelősek, de 
amikor a parlamenti viták, a jogszabályalkotás során, az éves költségvetés tárgyalása 
során, a termékdíjtörvény tárgyalása során sorra megyünk, akkor ezek a folyamatok 
egytől egyig ott vannak előttünk, és sajnos az adott pillanatban nagyon kevésszer van 
arra lehetőségem, hogy valakit is meggyőzzek arról, hogy ezek az ok-okozati 
összefüggések sajnos megvannak a jogszabály-alkotási munka során.  
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Rácz András helyettes államtitkár úrnak volt az a diagramja, amin a PM10-es 
mért adatok igazolásával látszódott a csökkenő tendencia a szennyezés 
koncentrációjával kapcsolatban. Én nagyon örülök ennek, és tényleg tiszteletem ezért 
az eredményért, ugyanakkor, ha ezzel ellentétes diagram mutatja az asztmás 
megbetegedések számát, és indikátorként azt használjuk, hogy hogyan áll az asztmás 
megbetegedések aránya ezzel, akkor látnunk kell, hogy van több felelősségünk.  

Nyilvánvalóan annyiban szeretném védeni a kormányt, annak ellenére, hogy ez 
nekem nem célom, hogy azért olyan esetben az EU-s kötelezettségszegési eljárás, 
amikor az EU saját maga nem tudja betartani a saját szabályait, és semmiféle 
ösztönzőt nem tesz a tagállamokra, hogy behajtassa ezeket a határértékeket, akkor 
nyilvánvalóan kissé képmutató az Európai Unió ezzel kapcsolatos törekvése, mert ezt, 
éppen azért, amit hallottunk a szennyezésimport tevékenységében, nyilvánvalóan 
csak európai uniós összefogással lehetne megtenni, és én lennék a legboldogabb, ha a 
kormányunk ebben is élen járna, csakehhez az kell, hogy először mi magunk hitelesek 
legyünk, tehát, hogy mi magunk betartsunk minden határértéket, és ezt követően 
pedig kifejezetten kérem és támogatni fogom helyettes államtitkár urat, ha ebben a 
tárcák zászlóvivők lesznek az Európai Unióban, hogy az ilyen irányú kötelezettségeket 
lehetőség szerint megtegyük.  

Nagyon köszönöm a két civil szervezet hozzászólásait. Azt gondolom, hogy 
anélkül, hogy külön-külön reagálnék rá, konkrét intézkedési rendszerekben, Btk.-
módosítással, a Belügyminisztérium bevonásával, a büntetési lehetőségek növelésére 
Lenkei Péter irodavezető úr számos intézkedési lehetőséget teremtett, amelyekkel, azt 
hiszem, hogy ha konstruktívan kezdünk el tárgyalni, akkor megtaláljuk azt a 
metszetet, ami a kormánypártok számára is támogatható. 

Tisztelettel arra kérem önöket, hogy higgyék el nekem, hogy nekem nem jó 
ellenzéki politikusként az, ha valamit támadnom kell. Akkor örülök, ha támogatni 
tudom a kormányt, és ilyen jellegű törekvésekben ígérem, hogy minden támogatást 
meg fogok adni, hogy az ezzel kapcsolatos jogszabályalkotás, adópolitika és 
támogatáspolitika fejlődni tudjon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr.  

 
ELNÖK: Az elnöki feladatokat visszaadom Sallai úrnak. 
 

(Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke, átveszi az ülés vezetését.) 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Köszönöm szépen. Megkérdezem még a bizottság tagjaitól, illetve a tárgyalási 
jogkörrel meghívottaktól, hogy van-e bárkinek, bármi. (Senki sem jelentkezik.) 
Lukács Andrásnak adom meg a szót. 

Lukács András válaszai 

LUKÁCS ANDRÁS elnök (Levegő Munkacsoport): Tisztelt Elnök Úr! Nagyon 
köszönöm a lehetőséget, hogy válaszoljak néhány felvetésre.  

Először is Bencsik János képviselő úrnak arra a felvetésére, hogy itt nagyon 
komoly pénzügyi problémák vannak, és ezért nem lehet megoldani. Láttuk az ábrából, 
hogy a lignit felhasználása lakossági célra 2008-ban kezdődött, és 2010-től futott fel 
igazán, tehát az elmúlt öt évben. Költői kérdésem –nem nekem kell itt kérdéseket 
feltennem –:annak a százezer családnak, amely most lignitet használ a fűtésben, 
annyival rosszabb volt a helyzete 2010 előtt, mint most, hogy rákényszerülnek a lignit 
égetésére? Mi történt ezzel a százezer családdal, hogy akkor meg tudták oldani a 
fűtésüket más módon, most meg nem tudják. Én azt hiszem, hogy nem erről van szó.  

A másik ez az Euro… 
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ELNÖK: Bocsánat, elnök úr. Kérném a türelmét, mindenkinek kérném a 

türelmét! Tudom, hogy ez egy maratoni ülés. Tisztelettel kérek mindenkit, hadd 
zárjuk le ezt a napirendi pontot. Utána egy perc technikai szünetet fogok tartani, hogy 
a maradék két napirendet megtárgyaljuk, csak zárjuk már le ezt a témát, hogyha 
lehetséges! Lukács András! 

 
LUKÁCS ANDRÁS elnök (Levegő Munkacsoport): Teljesen egyetértek 

Manninger úr felvetésével, hogy szigorítani kell az Euro-szabályozást. Itt többek 
között nagyon fontosnak tartanánk, hogyha az elektronikus útdíjon belül nem olyan 
lenne a szabályozás, ami egyébként egyedülálló azokban az európai országokban, 
amelyek bevezettek ilyen útdíjat, hogy az Euro2-es után egyforma díjat kell fizetni, 
tehát az Euro3-as ugyanannyit fizet, mint az Euro6-os. Tehát itt sokkal jobban kellene 
differenciálni. Mondom, minden más országban, Szlovákiától kezdve Franciaországig, 
Németországon keresztül mindenhol másutt sokkal jobban differenciálnak. Tehát az 
Euro6-os sokkal nagyobb kedvezményt kap. 

És itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy nagyon fontos teendője lenne 
véleményünk szerint az Országgyűlésnek, hogy megfelelő törvénymódosítással 
lehetőséget biztosítson a városi útdíj bevezetésére. Sokszor hallottunk a budapesti 
dugódíjtervekről, és ennek az egyik legnagyobb akadályát az jelenti, hogy nincs 
megfelelő törvényi felhatalmazása a Fővárosi Önkormányzatnak. (Manninger Jenő 
távozik a bizottság ülésről.) 

És akkor még a mérési magassággal kapcsolatban Lenkei Péter kollégám fog 
válaszolni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen Lukács Andrásnak, és akkor Lenkei Péternek adom 

meg a szót! 

Lenkei Péter válaszai 

LENKEI PÉTER irodavezető (Környezeti Tanácsadó Iroda): A képviselő 
asszony kérdésére: ott kell mérni, ahol az emberek laknak. Tehát én mérhetek fent a 
Kékestető tetején, hogyha ott nincsen számottevő lakosság, tehát nincs is értelme.  

Azt tudjuk, igen, valóban, fent a hegyek tetején tiszta a levegő, kivéve, ha, 
mondjuk, elszennyezik ott lokálisan. Tehát ezt bemutatta a mi mérésünk is, hogy, 
igen, egy hegyen lévő településen is tud nagyobb szmog lenni, mint a szmogriadó alatt 
a Nemzeti Múzeum kertjében. De igazából értelme annak van, hogy ott mérjünk, ahol 
nagyszámú lakos tartózkodik, és ahol őket érinti ez a szennyezés. 

Természetesen kellenek háttérmérések, mondjuk a Kékestető tetején vagy más 
magas pontokon. Ott derül ki, hogy mi jön külföldről, és mi az, ami itt képződik. 
Tehát ennyiben van értelme.  

És itt lenne még egy költői kérdés a képviselő urakhoz. Én felsoroltam egy 
csomó lehetséges intézkedést – számukra miben hátrányos az, hogyha meghozzák 
ezeket az intézkedéseket, vagy kiállnak mellettük? Tehát jelent-e ez számukra 
hátrányt? Ezen gondolkozzanak!  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen Lenkei Péter úrnak. Annyit hadd mondjak el, Péter, 

hogy a költői kérdésnek nincs értelme, hogy költői legyen, ez lehet egy konkrét 
kérdés, amire választ lehet várni.  

Én azt javasolnám, látva a kormánypárti képviselők pozitív hozzáállását, hogy 
amennyiben szövegszerű javaslatot fogalmazol meg és eljuttatod kormánypárti 
képviselőknek, akik tudnak érdemben hatással lenni erre, mert énnálam csak egy 
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tárgysorozatba-vételi elutasítás lesz, hogyha én képviselek ilyet. Tehát hogyha 
kormánypárti képviselőket, akik szívükön viselik ezt, megkeresel, akkor van rá jó 
esély, hogy a frakciójukon belül tudják ezt képviselni. Tehát erre kérlek, hogy a 
kormány mellett konkrét, a téma iránt elkötelezett képviselőket is keressetek 
folyamatosan. Köszönöm szépen. 

Akkor Domanovszky Henrik úr még jelezte, hogy egy mondatban szeretne 
reagálni. 

Domanovszky Henrik válaszai 

DOMANOVSZKY HENRIK elnök (Magyar Gázüzemű Közlekedési Klaszter 
Egyesület): Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos az a helyzet, hogy valószínűleg az 
elmondott két mondatom közötti másik hármat kifelejtettem, vagy elhadartam, és ez 
nem tette eléggé világossá ezt. 

Mi a magunk részéről azt, hogy Euro2, Euro3, Euro4, Euro5, Euro6, ezt a 
témakört nem tudjuk akképpen értelmezni műszakilag, mert nincsen műszaki 
méréssel valóban alátámasztható összefüggés. És ezzel nem hozható egyébként az 
adózási problémakör egyenes vonalba szerintünk. Ennek az oka a következő, 
maradjunk a dízeljárműveknél.  

A dízeljárművek típusbizonyítványának kiállításához szükséges mérések 
szigorúbb határértéket vezettek be. Ezzel párhuzamosan a járműgyártók egyre 
finomabb megoldásokat választottak, egyre finomabb technológiákat alkalmaztak 
annak érdekében, hogy ezeket a típusbizonyítványokat teljesítsék, ezeket a 
határértékeket teljesítsék. Egészen más a közút, egészen más a közúti emisszió, látva 
egyébként a dízelbotrányos történetet, könnyedén meg is érthető. Ahhoz, hogy azokat 
az emissziós határértékeket a járművek teljesíteni tudják, amelyek számukra 
kötelezőek, folyamatosan legalább 300 fokos katalizátorhőmérsékletre van szükség 
mondjuk a nitrogén-oxidoknál és egyébként az oxidációs katalizátornál még 
magasabbra. Persze a nitrogén-oxid katalizátor a jármű kipufogó rendszerének a 
végén van, ahol a járművek alacsony terhelés mellett jellemzően 100 fokos 
katalizátorhőmérséklet környékén dolgoznak, tehát teljesen hatástalan a 
katalizátoruk. Ebből kifolyólag lehet, hogy a besorolásuk jobb, a szennyezésük alig-
alig tud jobb lenni. 

Emiatt állítjuk azt, hogyha teljesíteni kellene azokat a határértékeket 
folyamatosan, amire előírás kötelezi a járműgyártókat, lényegesen magasabb 
fogyasztási értékkel, 20-30 százalékkal magasabb gázolajfogyasztás mellett lehetne, 
hogy teljesüljenek, persze emellett lényegesen alacsonyabb járműélettartamról is szó 
van. 

Ez azt jelenti, amivel kezdtem, hogy a dízeljárművek, a dízelmotor-technológia 
ezek mellett a határértékek mellett zsákutcába jutott, nincs igazából jelentős 
előrelépés. Nem tudom azt mondani, hogy azzal, hogy magasabb Euro-besorolásba 
kerültek a járművek, tisztábbak is lennének. Sokkal inkább a jármű állapota, 
fenntartása és folyamatos felügyelete, tehát folyamatos ellenőrzése az NKH által, ez 
az, ami valamilyen megoldást jelent.  

A városok számára a dízeljárművek folyamatos, fokozatos kivezetése, egyéb 
mód, például a gázüzem előtérbe helyezése, támogatása, ösztönzése, ez az, ami 
megoldás. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkitől elnézést kérek, de lassan le 

kellene zárnom ezt a napirendet. Az előterjesztők részéről természetesen megadom a 
szót, dr. Varga Judit referens asszony is jelentkezett. Helyettes államtitkár úrnak is 
meglesz a lehetősége, illetve az NFM képviselői is még reagálhatnak az 
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elhangzottakra, és a reakciók után szeretném lezárni a napirendet. (Bencsik János 
távozik a bizottság üléséről.) 

Helyettes államtitkár úr! 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Én nem kívánok már reagálni, spórolom az időt – én szeretném 
megköszönni az önök részvételét, hozzászólásait –, csak a kolléganőmet szerettem 
volna felkonferálni, hátha nem kap magától szót.  

Varga Judit az FM munkatársa. Mégpedig azért kérem, hogy szóljon, mert 
Bartos képviselő asszony kérdésére nyilván ő is tud válaszolni, el tudja mondani azt a 
hivatalos álláspontot, hogy hogyan kell mérni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Dr. Varga Judit! 

Dr. Varga Judit válaszai 

DR. VARGA JUDIT (Földművelésügyi Minisztérium): Nagyon szépen 
köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Szakmai információt szeretnék adni a 
mérésekkel kapcsolatosan. A méréseket a magyar jogba is harmonizált 
levegőminőségi irányelv nagyon részletesen szabályozza. Nemcsak a méréseket 
magukat köti szabványokhoz, hanem a mérőhálózatok kialakítását, a mérőpontok 
elhelyezését is.  

Egyrészt nagyléptékben, tehát megmondja, hogy bizonyos lélekszámú 
településeken mekkora a minimális mérőpontok száma, ezt légszennyező 
anyagonként megteszi, másrészt a kisléptékű elhelyezés is, tehát hogy magát a 
monitorállomást, a mintavevőt hogyan kell elhelyezni, hogy az megfelelő adatot 
szolgáltasson. Ez esetben a légzési zóna, általában 1,50-1,70 közötti magasság az, ami 
előírás.  

A nagyléptékű elhelyezésnél pedig nagyon fontos, hogy a 
háttérszennyezettséget, a regionális szennyezettséget és a megfelelő közlekedési-ipari 
források hatását is mérni tudjuk a hálózaton belül. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha megenged egy szakmai kérdést. Sajnos nem 

tudományos publikációban, hanem egy ismeretterjesztő cikkben olvastam egy 
nagyon-nagyon rémisztő adatot, ami gyakorlatilag arról szólt, hogy a nagyvárosi 
szennyezési koncentráció egy jelentős része másfél méter alatt akkumulálódik 
elsősorban a közlekedési ártalmak miatt. 

Ez azért fontos, mert gyakorlatilag babakocsi-tolási magasságban van a 
szennyezési mérték egy jelentős része, tehát sikerül a gyermekeinket csecsemőkortól 
kezdve a lehető legrosszabb környezeti feltételek mellett… Nem tudom, hogy 
alátámasztott-e ez az adat, mert mint mondottam, nem tudományos publikációban 
olvastam, de egészen érdekes. 

 
DR. VARGA JUDIT (Földművelésügyi Minisztérium): Ezt mérésekkel nem 

tudom alátámasztani, a hálózat és ezek az adatok, amik ez Európai Környezetvédelmi 
Ügynökségnél is megtalálhatók, azok a szabványos mérések, tehát a másfél méter 
magasságban vett mintavételezett minták elemzését tartalmazzák. De tisztában 
vagyunk vele, hogy bizonyos légszennyező anyagok, amelyek sűrűsége a levegőnél 
nagyobb, azok feldúsulnak az alsóbb légrétegben, és mind a babakocsik, az 
alacsonyabb termetű gyerekek, illetve a kisállatok is ezen a magasságon közlekednek. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem az NFM képviselőit, hogy kívánnak-
e reagálni bármire. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nem, nagy tisztelettel 
megköszönöm valamennyi meghívott előadónak, kormányzati szereplőnek, hogy 
tájékoztatott bennünket. Köszönöm a vendégeinknek a jelenlétet az adott napirendi 
ponthoz.  

Amellett a tiltás mellett, hogy képviselő a továbbiakban nem hagyhatja el a 
bizottság ülését, harminc másodpercnyi technikai szünetet rendelnék el, hogy aki a 
korábbi napirendi pontokhoz jött, az el tudjon menni, és a halászati, illetve a 
vadászati törvény megtárgyalásával folytatjuk munkánkat. Köszönöm szépen a 
részvételüket. (Rövid szünet.) 

A vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/6955. számú 
törvényjavaslat (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) (Vitához 
kapcsolódó bizottság) 

Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt türelemmel rendelkező itt maradt 
Vendégeink! Folytatnánk a bizottság ülését. Be kell jelentenem, hogy a képviselői 
helyettesítésekben változás állt be, innentől kezdve Dankó Béla képviselőtársunkat 
Varga Gábor képviselőtársunk helyettesíti, és így megmaradt a határozatképességünk.  

Mindenkinek köszönöm a részvételt és a türelmet, és ennek megfelelően 
megnyitnám a harmadik napirendi pontunkat, a vad védelmével, vadgazdálkodással, 
valamint vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitáját. 

A részletes vita első szakaszában ezúton is köszöntöm Szabó Ferenc 
főosztályvezető urat és munkatársait, és kérem, hogy a házszabály 44. §-ának (1) 
bekezdése a)-d) pontjai alapján tájékoztassa a bizottságot azzal kapcsolatban, hogy 
megfelel-e a jogszabály-alkotási követelményeknek, az EU-s jogharmonizációból 
eredő követelményeknek a benyújtott törvényjavaslat. Megadom a szót Szabó Ferenc 
főosztályvezető úrnak. 

 
SZABÓ FERENC (Földművelésügyi Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr. 

Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm elnök urat és minden jelenlévőt, képviselő 
asszonyokat, urakat és a sajtót, a szakmát. Jelenteném elnök úrnak, hogy 
természetszerűleg megfelel az EU-s jogszabályoknak is. Rögtön az elején hadd 
jegyezzem meg, hogy a későbbiekben ettől el tudjunk tekinteni, hogy mindvégig a 
tárca álláspontját szeretnénk képviselni majd a módosítóknál. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a gyors felvezetést. Kérdezem a bizottság tagjait, 

hogy a vita első szakaszában, amiben az alkotmányossági és jogharmonizációs 
vetületet vizsgáljuk, kívánnak-e részt venni, van-e hozzászólás, kérdés. (Jelzésre:) 
Varga Gábor képviselő úrnak adom meg a szót. 

 
VARGA GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. A mai első napirendi 

pontnál már hallottuk, hogy amikor a többségi véleményt fogalmazzuk meg, akkor 
tulajdonképpen olyan véleményt, ami sikeres és gyakorlatilag a törvényjavaslat 
kormánypárti részének a támogatásáról szól. Úgyhogy köszönjük szépen. 

Nem hiszem, hogy nagyon nagy újdonságot mondanék, hiszen azt hiszem, 
hogy a Fenntartható fejlődés bizottságának, akár az albizottsági munkánkat, akár a 
bizottsági munkát, akár a minisztériumi munkát tekintve, azt hiszem, hogy ez a vad 
védelméről szóló, illetve ez a vadgazdálkodási törvény az egyik legjobban kibeszélt és 
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a legjobban egyeztetett törvény az elmúlt időszakot tekintve, és talán azt tudom 
mondani, hogy az ellenzéki pártokat tekintve is. 

A többségi véleményt szeretném ezzel kapcsolatban elmondani a vad 
védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló T/6955. számú törvényjavaslatról. 

A bizottság megállapítja, hogy a vad védelméről, a vadgazdálkodással, valamint 
a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/6955. számú 
törvényjavaslat megfelel a házszabály 44. § (1) bekezdés szerinti jogi és szakmai 
követelményeknek. A javaslat a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény átfogó aktualizálása. Az eredeti törvény fő 
irányvonalait megtartva, azokat újakkal kiegészítve igyekszik megreformálni a 
vadgazdálkodás hazai szabályrendszerét.  

Fő elemei a tájegységi vadgazdálkodás bevezetése, az üzemtervi ciklus húsz 
évre növelése, a tájegységi vadgazdálkodási terv bevezetése. Hangsúlyt kap az egy 
tájegységbe tartozó vadászterületek tervezési összhangjának megteremtése. Alapvető 
változásokon esik át a vadászterületek kijelölési módja, és a vadászati jog 
hasznosításának szabályozása, illetve a vadkár kezelése. Fontos elem a hivatásos 
vadászok alkalmazási körülményeinek újbóli meghatározását, valamint a 
munkahelyvédelmet biztosító megkezdett négyezer hektáronkénti kötelező 
alkalmazás előírása. Rendezi a zárttéri vadtartás-szabályozást, egyszerűsíti a 
trófeákkal kapcsolatos adminisztrációt, támogatja a hagyományos vadászati módokat. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megkérdezem a bizottság tagjait, 

hogy van-e további hozzászólás. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, abban az 
esetben a vita első szakaszát lezárásra javaslom. 

Áttérünk a részletes vita második szakaszára, amikor a benyújtott módosító 
indítványok megtárgyalására kerül sor. Szeretném jegyzőkönyvben rögzíteni, hogy a 
bizottságban alelnök nincs jelen, emiatt nem tudom átadni a levezetést azokban az 
esetekben, ahol előterjesztő vagyok a módosító indítvány során. Minden esetben 
jelezni fogom, hogy mikor levezető elnökként, és mikor ellenzéki képviselőként 
teszem meg tartalmi hozzászólásomat.  

Most tartalmi lesz a hozzászólásom elsőként is. Szeretném tájékoztatni a 
bizottság tagjait, hogy két csoportra osztottam a módosító indítványaimat. Az első 
csoportot a Mezőgazdasági bizottság ülésére nyújtottam be. Úgy éreztem, hogy ahol 
vadgazdálkodással, vadászattal, vad védelmével kapcsolatos szakmai intézkedésekre 
kerül sor, ott a Mezőgazdasági bizottság tud kompetensen véleményt formálni, nem 
kétségbe vonva a bizottság hozzáértését, gondoltam, hogy miután odatartozik a 
terület, emiatt azok odakerüljenek.  

Egyetlenegy csoport van, amit ezen bizottságtól kértem megtárgyalni, ez 
minden esetben a környezet- és természetvédelem hatósági és intézményi 
rendszerével kapcsolatos részvételi lehetőségek a vadgazdálkodás tervezésében és a 
vadászat lebonyolításában. Minden esetben csak a természetvédelmi érdekképviselet 
az, amiről most jelen pillanatban tárgyalni fogunk.  

A Mezőgazdasági bizottság ülésén megtette, illetve az elnök javaslatára az 
összes módosítót, tehát, amit ide kértem, azt is megtárgyalta. A házszabály szerint 
erre lehetőségünk van, de én erre nem teszek kezdeményezést. Szeretné-e az összes 
módosítót tárgyalni bármelyik bizottsági tag, vagy elegendőek csak a 
természetvédelemmel kapcsolatosak? (Senki sem jelentkezik.) Miután ilyen irányú 
kezdeményezést nem látok, ezért csak a bizottságunkhoz benyújtott módosítókat 
fogom bemutatni.  
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Az 1. pontban Sallai R. Benedek képviselő eme önálló indítványban javasolja, 
hogy ne minősüljön vadászterületnek, és a vadászterület kiterjedésének 
megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni az ezer hektárnál kisebb védett területet. 
Minden esetben a tárca álláspontját képviseli a főosztályvezető úr. Kérem akkor a 
tárca álláspontját! 

 
SZABÓ FERENC (Földművelésügyi Minisztérium): A tárca álláspontja az, hogy 

nem tudjuk támogatni ezt a módosító indítványt, sajnálattal.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyetlenegyszer fogom elmondani a 

véleményemet a bizottság tagjainak. Innentől kezdve kérem, vegyék figyelembe, hogy 
az összes többi módosító indítványnál is ugyanezt az érvet kell alkalmazni.  

Idén májusban megtudhattuk azt, hogy az Alkotmánybíróság az 
alaptörvényből eredendően a korábbi alkotmányból származandó, az egészséges 
környezethez való jog című alkotmányos rendelkezés védelmével kapcsolatos 
visszalépés tilalmába ütköző rendelkezéseit fenntartotta. Ez azt jelenti, hogy a 
korábbi alkotmánybírósági, 1994. évi első határozatában rögzített, visszalépés 
tilalmának intézkedési rendszerét fenntartja.  

Ezt azért fontos, hogy tudják képviselőtársaim, mert gyakorlatilag az 
Alkotmánybíróság már megsemmisített egy kezdeményezést, ami a kormány részéről 
arra irányult, hogy a nemzeti parkok vagyonkezelésében álló földeket az NFA átvegye. 
Az adott esetben minden esetben igyekeztem fenntartani azokat a tervezési és 
vadászati folyamatokat, ahol a korábbi vadászati és vadgazdálkodási törvényben 
megvolt a lehetőség a vadászattal kapcsolatos tervezésben és a vadászatban a 
természetvédelem intézményrendszerének a részvételére.  

A legfontosabb tárcaindoklás az volt, hogy jelen pillanatban, amennyiben a 
vadászatért felelős miniszter hatáskörébe rendeljük ezeket, az megegyezik egyben a 
természetvédelemért feleléssel is, amit én nem tudtam figyelembe venni a 
jogszabályalkotás során, hiszen nem tarthattam a kormánystruktúrát olyan stabilnak, 
hogy a jogszabályalkotás során ezt figyelembe vegyem. Ezért tartottam fent minden 
esetben azon javaslataimat, hogy a természetvédelem erősítését ebben a 
jogszabályban megtegyük. 

Nem tudom, hogy hat vagy hét módosítót fogunk tárgyalni, minden esetben ez 
az indokom az álláspontom képviseletére, és innentől kezdve csak szavaztatni fogom 
elnökként a javaslatokat, hogy ne kelljen minden esetben tartalmi hozzászólást 
fűznöm hozzájuk. 

Ennek megfelelően az 1. módosító indítvány esetében kérdezem a bizottság 
tagjait, hogy ki az, aki javasolja a módosító indítvány elfogadását. Kérem, hogy 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki nem javasolja? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy 2 igen szavazattal, 4 nem szavazattal a bizottság nem 
fogadta el a módosító indítványt.  

A 2. pontban szintén önálló képviselői indítványként javasoltam a 
természetvédelmi hatóság és nemzeti parki igazgatóság ajánlásának 
figyelembevételét. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban mi a tárca álláspontja. 

 
SZABÓ FERENC (Földművelésügyi Minisztérium): Nem tudjuk támogatni. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Megkérdezem, van-e kérdés, hozzászólás. (Senki sem 

jelentkezik.)Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a módosító 
indítvány elfogadását. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
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Megállapítom, hogy 2 igen szavazat. Ki az, aki nem javasolja elfogadni? 
(Szavazás.) 4 nem szavazattal elvetette a módosító indítványt a bizottság. 

A következő módosító indítvány az 5. pontban szerepel. Gyakorlatilag szintén 
önálló képviselő indítványként javasoltam a természetvédelemért felelős miniszter, az 
oktatásért felelős miniszter és a természetvédelmi hatóság, illetve a nemzeti parki 
igazgatóság konkrét rögzítését a jogszabályban.  

Fel szeretném hívni a bizottsági tagtársaim figyelmét, hogy jelen pillanatban az 
Alkotmánybíróság vizsgálja a kormányhivatalba integrált zöldhatóság 
alkotmányosságát. Tehát ez indokolta az ezzel kapcsolatos módosítási javaslatot, hogy 
mindenképpen biztosítható legyen a kormányhivatalon kívül is a természetvédelmi 
hatóság részvétele.  

Megkérdezem, hogy a módosítással kapcsolatosan mi a tárca álláspontja. 
 
SZABÓ FERENC (Földművelésügyi Minisztérium): Jelen formájában nem 

támogatjuk, de az elnök úr tud már róla, hogy a tegnapi bizottsági ülés már 
elfogadottnak tekintette. 

 
ELNÖK: Így van. Igen, bocsánatot kérek, elmulasztottam elmondani azt, hogy 

a benyújtott viszonylag sok módosító indítványaim – hát nem sok, mert lehetett volna 
sokkal több is – egy részét megvizsgálták, és amikkel tartalmilag egyetértettek, más 
kodifikációs szövegben a Mezőgazdasági bizottság előterjesztette, és bizottsági 
módosítóként elfogadta. Ez azt jelenti, hogy azok, amelyek a tárca számára 
valamilyen formában elfogadhatóak voltak, a Mezőgazdasági bizottság bizottsági 
módosító indítványaként kerülnek a Törvényalkotási bizottság elé. Ennek 
megfelelően kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy 
hozzászólás. (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. 

Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Gondolom, elnézik, hogy én támogatni 
fogom, ha már benyújtottam. (Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki az, aki nem javasolja? 
(Szavazás.) 4 nem szavazattal az 5. módosító indítványt is elvetettük. 

A 6. módosító indítvány esetében – ez nem konkrétan természetvédelmi 
vonatkozású, az is csoda, hogy ide nyújtottam be – a föld tulajdonosának a szerepét 
kívántam csökkenteni a vadkár-megállapítással kapcsolatos vadgazdálkodási tervvel 
kapcsolatos költségekben. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
SZABÓ FERENC (Földművelésügyi Minisztérium): Nem tudjuk így támogatni, 

ugyanis az 52. § (10) bekezdésben ez ugyanígy benne van. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszönöm a főosztályvezető úrnak. Kérdezem a 

bizottság tagjait, van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. (Senki sem 
jelentkezik.) 

Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a javaslatot? Kérem, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 1 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja a 
módosító javaslat elfogadását? (Szavazás.) 4 nem szavazattal elvetettük, azt 
feltételezem, hogy 1 tartózkodással.  

A 9. módosító indítvány során javasoltam figyelembe venni a Nemzeti 
Környezetvédelmi Programot, a Biodiverzitás Stratégiát, illetve a Nemzeti 
Természetvédelmi Alaptervet, hogy összhangban és harmóniában legyen a 
vadgazdálkodási tervezés. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
SZABÓ FERENC (Földművelésügyi Minisztérium): Nem tudjuk támogatni. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Kérdezem a bizottság tagjait, 
van-e kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) 

Amennyiben nincs ilyen, kérem, hogy aki javasolja a módosító indítvány 
elfogadását, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy 2 igen szavazat. Ki az, aki nem javasolja elfogadni? 
(Szavazás.) 4 nem szavazattal elvetette a 9. módosító indítványt a bizottság. 

A 10. indítványban, szintén önálló képviselői indítványként, javasoltuk 
figyelembe venni a vadászterület egyéb természeti és környezeti értékeinek védelmére 
vonatkozó hatáskör kiterjesztését a tájegységi fővadászi tevékenységekben. Kérdezem 
a tárca álláspontját. 

 
SZABÓ FERENC (Földművelésügyi Minisztérium): Jelen formájában nem 

tudjuk támogatni, a 45. § f) pontja ezt tartalmazza. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Kérdezem a bizottság tagjait, 

van-e kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.)Amennyiben 
nincs ilyen, kérem, hogy aki javasolja a módosító indítvány elfogadását, az 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy 2 igen szavazat. Ki az, aki nem javasolja elfogadni? 
(Szavazás.) 4 nem szavazattal elvetette a 10. módosító indítványt a bizottság. 

A 11. módosító indítványban a tájegységi fővadász, a természetvédelmi 
hatóság, illetve a természetvédelmi kezelésért felelős központi költségvetési szerv 
szakvéleményének figyelembevételét javasoltam megtenni, hogy jelen lehessenek a 
munka során. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
SZABÓ FERENC (Földművelésügyi Minisztérium): Nem tudjuk támogatni. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Kérdezem a bizottság tagjait, 

van-e kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs ilyen, kérem, hogy aki javasolja a módosító indítvány 

elfogadását, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 2 igen szavazat. Ki az, aki nem javasolja elfogadni? 

(Szavazás.) 4 nem szavazattal elvetette a 11. számú módosító indítványt a bizottság. 
És az utolsó módosító indítvány, amely a bizottságunkhoz tartozik, a 24. 

pontban van, a legutolsó, ami gyakorlatilag egy elhagyó javaslatként került 
benyújtásra, szintén az intézményrendszerrel kapcsolatos javaslatban. Kérdezem a 
tárca álláspontját. 

 
SZABÓ FERENC (Földművelésügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Kérdezem a bizottság tagjait, 

van-e kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs ilyen, kérem, hogy aki javasolja a módosító indítvány 

elfogadását, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 2 igen szavazat. Ki az, aki nem javasolja elfogadni? 

(Szavazás.) 4 nem szavazattal elvetette a 24. módosító indítványt a bizottság. 
Ebben az esetben a vitának a módosító indítványokkal kapcsolatos részét 

megtárgyaltuk. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a bizottság önállóan vagy a 
bizottság tagjai révén kíván-e módosító indítványt benyújtani. (Nincs ilyen jelzés.) 
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Megállapítom, hogy ilyen kezdeményezés nincs, így végigmentünk a 
háttéranyag azon pontjain, amiket a bizottsághoz nyújtottak be. Minden esetben 
döntést hoztunk.  

Ennek megfelelően kérdezem, hogy a bizottság tagjainak van-e bármi kérdése, 
hozzászólása az előterjesztéssel kapcsolatban. (Nincs ilyen jelzés.) Amennyiben nincs 
ilyen, akkor jelzem, hogy tartalmi hozzászólást fogok tenni ellenzéki képviselőként.  

A magam részéről meg szeretném köszönni a főosztályvezető úrnak és 
főosztályvezető-helyettes úrnak a részvételt, a korábbi rendelkezésre állást, Varga 
Gábor képviselő úr közvetítését és tolmácsolását Bitay Márton Örs államtitkár úr 
felé.Köszönöm, hogy ez a jogszabály viszonylag konfliktusmentesen és 
konszenzuskereséssel valósulhatott meg. Bízom benne, hogy esetleg több ilyen 
jogszabály is lehetne a Ház előtt.  

A tartalmi hozzászólást megszüntetem, és kérdezem, hogy van-e bárkinek más 
kérdése vagy hozzászólása. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs ilyen, így 
döntünk a részletes vita lezárásáról.  

Megkérdezem az előterjesztőt, kívánja-e még bármivel az elhangzottakat 
kiegészíteni. 

 
SZABÓ FERENC (Földművelésügyi Minisztérium): Talán egyetlen egy mondat, 

elnök úr, ha meg tetszenek engedni. Az eredeti jogszabályunk, törvényünk 23 helyen 
tartalmazott természetvédelmi szabályozást és pozitív jellegű szabályozást. 

Most, szeretném jelenteni, hogy igyekeztünk ennek is megfelelni az idő 
múlásával, hogy most 30 paragrafus foglalkozik ezzel, és külön hangsúlyt fektettünk 
arra, hogy a természetvédelemnek mindenekelőtt meg tudjunk felelni. Úgyhogy talán 
ennyit röviden. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Mint mindannyian tudjuk, a 

puding próbája az evés, és lehet bármi leírva, hogyha nem alkalmazzák. A jog halála 
az alkalmazás hiánya. És lehet valami jó gyakorlat, hogyha jó szándékú emberek 
jótettekkel és jó szándékkal akarják megvalósítani az abban foglaltakat. Bízunk 
benne, hogy jelen esetben ez utóbbi fog megvalósulni. 

Határozathozatalok 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a részletes vita lezárásával kapcsolatos 
indítványomat elfogadják-e. Kérem, aki támogatja a részletes vita lezárását, az 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 

Egyhangúan elfogadtuk a részletes vita lezárását. 
Kérdezem, hogy a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásával és benyújtásával 

kapcsolatban a lezáró jelentés elfogadását ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 4 igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) 2 tartózkodással a részletes vitát lezártnak tekintem. 

Szeretném tájékoztatni a bizottság tagjait, hogy Heringes Anita 
képviselőtársam nem mondott a vita során véleményt, tehát kisebbségi véleménye 
ennek megfelelően nem lesz. Én nem kívánom a parlament előtt a kisebbségi 
véleményemet képviselni. Megkérdezem, hogy a többségi vélemény ismertetésére 
fenntartják-e az indítványt. (Varga Gábor jelzésére:) Fenntartják. Ebben az esetben 
szavaznunk kell arról, hogy Varga Gábor képviselő úr a parlamentben a záróvitában a 
bizottsági többségi véleményt képviselheti-e. Kérem, hogy aki támogatja, az 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú. 

Ennek megfelelően a bizottság a házszabályi rendelkezéseknek megfelelően az 
Országgyűlés plenáris ülésén a záróvitában képviseltetni fogja magát. Köszönöm 
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szépen az előterjesztőknek a részvételt, és köszönöm a türelmet, hogy kivárták az 
előző hosszú napirendi pontot. Ezzel a napirendi pontot lezárom.  

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 
módosításáról szóló T/6989. számú törvényjavaslat (Dr. Szűcs Lajos 
(Fidesz) képviselő önálló indítványa) (Részletes vita a HHSZ 44-45. 
§-a alapján) (Vitához kapcsolódó bizottság) 

Áttérünk a negyedik napirendi pontra, a halgazdálkodásról, a hal védelméről 
szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat megvitatására, amely 
a tisztelt Ház előtt a 6989. számon szerepel. Tisztelettel köszöntöm Szűcs Lajos 
képviselő urat, aki fideszes országgyűlési képviselőként önálló képviselői 
indítványként nyújtotta be a jogszabály-módosító javaslatot. 

Kérdezem, hogy előterjesztőként be kívánja-e mutatni a jogszabályt, illetve 
annak módosítását. (Dr. Szűcs Lajos nemet int.) Aki az általános vitában részt vett, az 
hallhatta a képviselő úr álláspontját. Megkérdezem a tárca képviselőjét, hogy a tárca 
álláspontját kívánja-e ismertetni. (Jelzésre:) Nem. Köszönöm szépen. Ebben az 
esetben a vita első szakaszát megnyitom. Kérem, hogy akinek a vita első szakaszában 
hozzászólása, kérdése van, az kézfeltartással jelezze! (Varga Gábor jelentkezik.) 
Varga Gábor képviselő úr! 

 
VARGA GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. A többségi véleményt 

szeretném elmondani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. 
törvény módosításáról szóló T/6989. számú törvényjavaslatról.  

A bizottság megállapítja, hogy a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 
2013. évi CII. törvény módosításáról szóló T/6989. számú törvényjavaslat megfelel a 
házszabály 44. § (1) bekezdés szerinti jogi és szakmai követelményeknek. A 
törvénymódosítás aktualizálja és kiegészíti az államot megillető halgazdálkodási jog 
hasznosításának szabályait. A módosítások azért szükségesek, mert a nyilvántartott 
halgazdálkodási vízterületeken az államot megillető halgazdálkodási jogok 
haszonbérletére kötött szerződések nagy része hamarosan lejár. A vízterületeken 
folyamatos és zavartalan halgazdálkodási tevékenység akkor folytatható, ha a 
jogszabályi háttér lehetővé teszi, hogy a sok egy időben megszűnő hasznosítási 
szerződést zökkenőmentesen új szerződésekre lehessen váltani. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megkérdezem a bizottság tagjait, 

van-e további hozzászólás. (Heringes Anita jelentkezik.) Heringes Anita képviselő 
asszony! 

 
HERINGES ANITA (MSZP): Nagyon szépen köszönöm. Én csak amit 

egyébként a vitában is jeleztem, és ez a kormány részére, nem a képviselő úr részére 
szól, egy kicsit több figyelmességet, hogy ne önálló képviselői indítványként kelljen 
behozni egy ilyen anyagot, hanem a kormány időben tegye meg, ha már rengeteg 
minisztériumot rengetegen kerestek meg a probléma kezelésével kapcsolatban, hogy 
a szerződések lejárnak. Ezért kérnénk egy kicsivel több figyelmességet ebben az 
ügyben, mert azt gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, ahol a 320 ezer tag, ha nem 
rendesen, becsületesen, tisztességesen lesz ez végigcsinálva, akkor ők tudni fogják, 
hogy mit tegyenek. Ezért ők szerintem egy kellő erőt fognak tudni képviselni. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. A bizottság tagjai részéről 

amennyiben nincs más jelentkezés, ebben az esetben szeretném rögzíteni a 
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jegyzőkönyvben, hogy innentől kezdve elnöki jogkörből kilépve, ellenzéki 
képviselőként tartalmi véleményt kívánok formálni.  

Mint azt a képviselő úrnak az általános vitában is elmondtam, jelen 
formájában sajnos az ellenzéki pártok közül magunkra maradva nem tudjuk ezt az 
indítványt támogatni. Önmagában azt is álságosnak érezzük, hogy gyakorlatilag egy 
civil szervezet vezetője azért nyújt be jogszabályt a magyar parlamentbe, hogy az 
általa vezetett civil szervezet természeti erőforrások feletti rendelkezési jogot 
szerezzen meg. Véleményünk szerint ez nem pusztán összeférhetetlen, hanem 
alapvetően a parlament és az Országgyűlés jogait és lehetőségeit sérti, hiszen innentől 
kezdve ez a jogszabály-alkotás egy civil szervezet érdekeit képviseli a magyar 
társadaloméval szemben.  

Módosító indítványt nyújtottam be annak érdekében, hogy lehetőség szerint 
legyen arra mód, hogy pályázati rendszerben figyelembe vegyük a vizek 
hasznosításának ésszerű és fenntartható feltételeit, nemcsak a természetes vizek 
halfaunájára, ökológiai hátterére, hanem ökonómiai szempontokat is figyelembe 
véve, és lehetőség szerint a magyar társadalom érdekeit is.  

Nyilvánvalóan az adott napirendi pontnál ezt meg fogjuk tárgyalni, de legalább 
ennyire megdöbbenésemre szolgált az, hogy tegnap a Mezőgazdasági bizottság ülésén 
szembesültem azzal, hogy Farkas Sándor fideszes országgyűlési képviselő szintén 
nyújtott be módosítót, és számomra egy pozitív irányba szerette volna módosítani az 
irányt, hiszen a MOHOSZ kezét legalább egy picit kötötte volna annak érdekében, 
hogy figyelembe vegyen szempontokat, illetve a kormányzat ne pusztán kijelölési 
lehetőségeket teremtsen. Megdöbbenésemre volt olyan erős érdekképviselete a 
MOHOSZ-nak, hogy Farkas Sándor kormánypárti országgyűlési képviselő 
visszavonta a módosító indítványát, és ennek megfelelően tegnap nem tárgyalta ezt a 
bizottság. 

A magam részéről úgy érzem, hogy az Országgyűlés nagyon-nagyon tévúton jár 
ezzel a jogszabállyal, és addig, ameddig a vadgazdálkodási törvényről az előbb 
tapasztalt viszonylag konszenzusos és pozitív hangulatban történő tárgyalásra 
lehetőség nyílott, ez az előző jogszabálynak a szellemiségével teljes mértékben 
ellentétesen, gyakorlatilag egy szűk érdekcsoport lehetőségeit erősíti meg egy 
köztulajdon hasznainak a kezelésében. Ennek megfelelően a frakciónk bizonyosan 
nem fogja támogatni ezt az indítványt.  

A tartalmi hozzászólást befejeztem, és a vita első szakaszában kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy van-e más hozzászólás. (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs ilyen, megkérdezem az előterjesztő Szűcs Lajos képviselő urat, 
illetve Udvari Zsolt főosztályvezető urat, hogy a vitában elhangzottakra kívánnak-e 
reagálni. (Jelzésre:) Egyikőjük sem kíván reagálni. Köszönöm szépen. 

Ennek megfelelően a részletes vita első szakaszát lezárom. Ezzel áttérünk a 
második szakaszra, amiben a benyújtott módosító indítványok megvitatására, illetve 
bizottsági módosító javaslat benyújtására kerülhet sor.  

A bizottságunk megnevezésével egy módosító indítvány került benyújtásra, az 
1. pontban lett bemutatva. Ez összefüggött több módosító indítvánnyal, az 1., 2., 4. és 
5. módosító indítvánnyal is, amelyek tárgyalására más szakbizottság lett kijelölve… 
(Jelzésre:) Bocsánatot kérek, félreértettem! Tehát összességében szét lett bontva 
tartalmilag, és ennek megfelelően tartalmilag több más módosító indítványhoz 
kapcsolódott az indítványom.  

Ennek megfelelően, ha jól értem az ügyrendet, akkor elég egyszer szavaznunk a 
módosító indítványról, és egyben lehet ezt megvitatni. Kérdezem elsőként az 
előterjesztőt, hogy támogatja-e a módosító indítvány elfogadását.  
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DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz): Bocsánat, elnök úr, melyiket?  
 
ELNÖK: Bocsánat! Az 1-es, 2-es, amelyiket tárgyaljuk összevonva.  
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz): Egyes, 2-es, rendben. Egyiket sem.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a tárca álláspontját, illetve kérem a 

tárca képviselőjét, főosztályvezető urat, hogy jelezze, hogy a kormány vagy a tárca 
álláspontját képviseli-e. 

 
UDVARI ZSOLT (Földművelésügyi Minisztérium): Csak a tárcáét tudom. Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Nem támogatta a tárca sem. Köszönöm szépen. Megkérdezem a 

bizottság tagjait, hogy van-e kérdés vagy hozzászólás ezzel kapcsolatban. (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor jelzem, hogy tartalmi hozzászólást fogok tenni.  

Ezúton tisztelettel szeretném kérni a bizottság tagjait és kormánypárti 
képviselőit is, hogy a természeti erőforrások fenntartható használatának 
megvalósítása érdekében gondolják meg álláspontjukat, hogy valóban az-e a 
legcélszerűbb, legdemokratikusabb és legjobb megoldása a természeti erőforrásaink 
hasznosításának, hogy a miniszter kinevezhet gyakorlatilag horgászati hasznosítót. Itt 
gyakorlatilag arról van szó, hogy a tavakban egyre rosszabb feltételek között, egyre 
rosszabb környezeti tényezők mellett még szaporodnak halak, ezeket ki lehet fogni, és 
ki vegye el a pénzt annak érdekében, hogy ezt kifoghassák. Gyakorlatilag ennek a 
leosztásáról van szó úgy, hogy a kormányzat ebből és maga a köz, akinek az érdekeit 
kéne szolgálnia a köztulajdonnak, nagyon-nagyon kevéssé tud részesülni.  

Nagyon-nagyon veszélyesnek érzem azt, még akkor is, ha kormánypárti 
képviselő lennék, hogy a miniszternek legyen ilyen jogköre. Gondoljunk arra, hogy 
ami most nagyon-nagyon nehéz még, és tudom, mert én átéltem 2006-2007-ben, 
hogy akkor az MSZP-nek is nagyon nehéz volt arra gondolni, hogy majd esetleg 
valaha más kormányoz, hogy esetleg más kerül majd ezzel a hatáskörrel, és nem lesz 
semmilyen beleszólásuk, nem lesz semmilyen demokratikus lehetőségük, hogy ezen a 
rendszeren változtassanak. Tehát kérem, hogy esetleg gondolják meg az 
álláspontjukat, és kérem a módosító indítványom elfogadását.  

A tartalmi hozzászólásomat ezzel befejeztem, és így kérdezem, hogy a módosító 
indítvánnyal kapcsolatban bármi más kérdés, hozzászólás van-e. (Nincs ilyen jelzés.) 

Amennyiben nincs ilyen, kérem, hogy aki a módosító indítványt támogatja, az 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 1 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja a 
módosító indítvány elfogadását? (Szavazás.) 4 nem szavazat. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 1 fő.  

Megállapítom, hogy a módosító indítvány elutasításra került. Ennek 
megfelelően nincs lehetőség ennek a továbbtárgyalására, hacsak a bizottság nem 
szeretne más módosító indítványt.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a bizottság kíván-e módosító indítványt 
benyújtani a jogszabály megtárgyalásához. (Nincs ilyen jelzés.) Megállapítom,hogy 
nincs ilyen kezdeményezés. 

Határozathozatalok 

Ennek megfelelően dönthetünk a részletes vita lezárásáról. Kérem a bizottság 
tagjait, hogy aki támogatja a részletes vita lezárását, az kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag lezártuk a részletes vitát. 
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Kérem, hogy a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és benyújtásáról is 
döntsünk! Ki az, aki javasolja a részletes vitáról szóló jelentés benyújtását és 
elfogadását? Kérem, hogy aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 4 igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem szavazat. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodással, 1 ellenszavazattal ezt javasoltuk. 

Bizottsági előadók kijelölése 

Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy jómagam önálló képviselőként a 
kisebbségi véleményemet képviselni kívánom a Házszabály 117. §-ának (1) 
bekezdésének értelmében az Országgyűlés záróvitáján.  

Kérdezem azt, hogy van-e kezdeményezés a többségi vélemény képviseletére. 
(Jelzésre.) Varga Gábor képviselőtársunk.  

Miután ezt meg kell szavaztatnom, kérem a bizottság tagjait, hogy aki 
támogatja Varga Gábor képviselő úrnak a záróvitában történő többségi véleményi 
előadását, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy egyhangú. Ennek megfelelően a napirendi pontot lezárom. 
Megköszönöm az előterjesztőnek a türelmét és a részvételét, és köszönöm a 
főosztályvezető úrnak is a segítségét, amit a napirend megtárgyalásához nyújtott.  

Egyebek 

Ezzel rátérünk az utolsó napirendi pontra, az „Egyebek”-re.  
Az „Egyebek”-ben tájékoztatni szeretném a bizottságot, hogy tegnap számos 

törvényjavaslatot nyújtott be a kormány, illetve képviselői indítványok kerültek be. 
Ezek közül várhatóan két törvény esetében biztosan mi leszünk a kijelölt bizottság. Az 
egyik a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat, amit a Ház informatikai hálózatában T/7395. 
számon lehet megtekinteni, illetve a hulladékról szóló 2012. évi CLIIIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat, amit az informatikai hálózatban 7397. számon 
lehet elérni.  

Mindezek részletes vitájára a következő „B” héten kell sort kerítenünk, ami azt 
jelenti, hogy nem jövő héten, hanem az azt követő héten. Habár most is érkezett olyan 
javaslat, hogy a PM10-es tematikus ülést jó lett volna különvenni, ennek ellenére a 
tárgyalásokat majd le kell folytatnom a kormánypárti szakmai kabinettel, hogy 
hogyan szeretnék ezt, hiszen arra a hétre vannak tervezve a Bős-Nagymarossal 
kapcsolatos aktuális vízgazdálkodási stratégiai kérdésekkel kapcsolatos tematikus 
ülés.  

Teljes mértékben eleget fogok tenni a kormánypárt képviseletének. Ha azt 
mondják, hogy két ülés legyen, akkor kettőt hívok össze; hogyha azt javasolják, hogy 
mégiscsak próbáljam meg egybe betenni, akkor betesszük egyre. Annyit hadd 
mondjak el, hogy reményeim szerint a benyújtott törvények részletes vitája nem fog 
annyi időt elvenni, mint a mai napon megtárgyalt három jogszabályé, tehát lehet, 
hogy belefér az időkeretbe az, hogy egy legyen, de alkalmazkodni fogok a többségi 
állásponthoz, hogy hogyan szervezzük ezt meg. 

Amennyiben lesz olyan jogszabály, ami esetleg kormányjavaslatként vagy 
önálló képviselői indítványként még benyújtásra kerül, abban az esetben, ha 
kapcsolódni szeretnénk a jövő héten bármelyik általános vitára menő 
előterjesztéshez, akkor a jövő héten kell ülnünk a plenáris ülés megkezdése előtt egy 
rövidet, hogy a csatlakozásokat megtegyük. Jelen pillanatban nem tudok erről 
nyilatkozni, hogy lesz-e ilyen indítvány és kezdeményezés. Amennyiben nem lesz 
ilyen, akkor nem hívom össze hétfőre a bizottság ülését.  
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Szeretném továbbá tájékoztatni a bizottság tagjait, hogy felkérést kapott a 
bizottság az indonéz partnerbizottságtól egy találkozóra, amelyre 2015. november 25-
én, szerdán, Katalin napján 11 órától kerül sor. Az előzetes információk szerint az 
indonéz kollégák főként a bizottság általános működési kereteire kíváncsiak. A 
találkozót követően munkaebédet is szerveznek. Gondolom, hogy ezt vonzó 
lehetőségként tették be munkatársaim, hogy ösztönözzük a részvételt a bizottság 
tagjai részéről. Folyik az egyeztetés az elnökségen belül. Kérem, hogy a bizottság 
tagjai, amennyiben lehetőségük engedi és erre módjuk van, tiszteljék meg indonéz 
kollégáinkat azzal, hogy a találkozón részt vesznek!  

Egyben és utoljára pedig szeretném tájékoztatni a bizottság tagjait, hogy 
elkezdődött egy konferencia szervezése a körforgásos gazdaság témakörében, amelyre 
várhatóan 2015. december 16-án kerül sor. Erre kormánypárti támogatást kaptunk, 
Bencsik alelnök úr támogatta ennek a konferenciának a megszervezését, ezért 
bátorkodtunk az ezzel kapcsolatos törekvéseinket megtenni. 

Kérdezem azt, hogy az „Egyebek” kapcsán bármelyik bizottsági tagtársamnak 
van-e még kérdése, hozzászólása. (Nincs ilyen jelzés.) 

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs ilyen, nagyon szépen köszönöm az Országgyűlés Hivatala 
munkatársainak a türelmet, a részvételt és a szorgalmas munkát, és mindenki 
másnak a türelmet és a részvételt, és mindenkinek további kellemes napot kívánok! 
Az ülést bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 04 perc.) 
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a bizottság alelnöke 
 Sallai R. Benedek 

a bizottság elnöke 
 
 
 
Jegyzőkönyvvezetők: Madarász Mária és Horváth Éva Szilvia 


