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Napirendi javaslat 

 

1. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/10377. szám)  
(Részles vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

2. 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  
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Varga Gábor (Fidesz)  
Heringes Anita (MSZP) 
Kepli Lajos (Jobbik)  
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Simonka György (Fidesz) Varga Gábornak (Fidesz)   
Manninger Jenő (Fidesz) Bartos Mónikának (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről  

Hatvani Szabolcs, a bizottság munkatársa  
 

Meghívottak 

Hozzászólók 

Lukács András (Levegő Munkacsoport)  
Dr. Kőrösmezei Csaba főosztályvezető (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)   

 
Megjelentek 

Nyilas Ilona Hajnalka osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Náray Katalin referens (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 07 perc) 
 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szép jó napot kívánok mindenkinek! Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, a 
bizottság tagjait, meghívott vendégeinket és a bizottság munkáját figyelemmel kísérő 
érdeklődőket. Mindannyiukat tisztelettel és szeretettel köszöntöm. 

Ismertetem az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottsága május 19-ei 
ülésének napirendi javaslatát. Az előzetesen kiküldésre került javaslatban két 
napirendi pont szerepel: az 1. napirendi pont Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslat - amely a parlament informatikai hálózatán a 
T/10377. szám alatt érhető el - részletes vitájának lefolytatása a házszabály 44-45. §-
ának megfelelően, a 2. napirendi pontban az egyebek kerülne megtárgyalásra.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, 
vélemény, egyéb javaslat van-e. (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs 
ilyen.  

Mielőtt szavazunk, tájékoztatni szeretném a bizottság tagjait, hogy jelezte 
távolmaradását Dankó Béla képviselőtársunk, rendelkezett a helyettesítéséről: dr. 
Turi-Kovács Béla képviselő úr, alelnök úr fogja ellátni a helyettesítését. Manninger 
Jenő képviselő úr jelezte távollétét, Bartos Mónika képviselő asszony helyettesíti, 
illetve Simonka György képviselőtársunk jelezte távollétét, és Varga Gábor képviselő 
úr helyettesíti. Így teljes létszámú szavazással fogjuk megvalósítani a döntéseket. 

Az első döntésre, a naprendi javaslatról történő szavazásra kerülne sor. 
Amennyiben nincs módosító indítvány, abban az esetben kérdezem, hogy ki az, aki 
támogatja a beterjesztett napirendet. Aki igen, kérem, az kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen. 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló T/10377. 
számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Ennek megfelelően nekivágunk az 1. napirendi pontnak, amely az 
elmondottaknak megfelelően a 2017. évi központi költségvetésről szóló T/10377. 
számú törvényjavaslat részletes vitájának lefolytatása, a vitához kapcsolódó 
bizottságként a korábbi ülésünk hozott döntésünk alapján a törvényjavaslat egészére 
vonatkozóan. 

Megnyitom a részletes vita első szakaszát. A törvényjavaslatnak a házszabály 
44. § (1) bekezdés a), b), c) és d) pontja szerinti vizsgálatát kell megtennünk: a 
beterjesztett jogszabály megfelel-e az Alaptörvényből eredő követelményeknek, a 
jogalkotás szakmai követelményeinek, valamint a nemzetközi és európai uniós jogból 
eredő kötelezettségeknek, és illeszkedik-e a jogrend egészébe.  

Elsőként tisztelettel köszöntöm körünkben a Nemzetgazdasági Minisztérium 
képviseletében dr. Kőrösmezei Csaba főosztályvezető urat és Nyilas Ilona Hajnalka 
osztályvezető asszonyt, valamint Náray Katalin referens asszonyt, illetve köszöntöm a 
Földművelésügyi Minisztérium képviselőit is. 

Kérem a főosztályvezető urat, hogy a házszabály 44. §-ának megfelelően segítse 
munkát azzal, hogy előterjeszti, illetve bemutatja és összefoglalja a beterjesztett 
törvényjavaslatot. Megadom a szót. 
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Dr. Kőrösmezei Csaba (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
előterjesztése 

DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. 
Tisztelettel köszöntöm a bizottságot, a képviselő urakat, a jelenlévőket.  

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslatot a kormány az Alaptörvényből eredő tartalmi 
és formai követelményeknek megfelelően készítette elő és nyújtotta be az 
Országgyűléshez. A törvényjavaslat illeszkedik a jogrendszer egészébe, törvényi 
szinten került benyújtásra, nemzetközi jogból és európai uniós jogból fakadó 
kötelezettséget nem sért, megfelel a jogalkotás szakmai követelményének, a 
jogszabályszerkesztésről szóló rendelkezések betartásával készült, ezt az Igazságügyi 
Minisztérium a közigazgatási egyeztetés során ellenőrizte. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy súlyos mulasztásomnak kell eleget tegyek, és 

nagyon remélem, hogy a jegyzőkönyvből ez nem fog kiderülni. A köszöntésben nem 
köszöntöttem külön… (Jelzésre:) Bocsánat! Akkor félreértettem a kollégámat. 
Elnézést kérek! Köszönöm szépen, főosztályvezető úr, azt hittem, hogy én követtem el 
mulasztást, de megnyugodtam, hogy nem. 

A részletes vita első szakasza  

Az általánosvita-részét megnyitom ennek a szakasznak. Tájékoztatom a 
bizottság tagjait, hogy a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos 
megállapításokat a jelentés tartalmazni fogja, erről a jelentés elfogadása során fogunk 
dönteni, így megkezdhetjük a vita általános részét. Gondolom, mindenki emlékszik 
rá, hogy a második szakaszban van mód a benyújtott módosító indítványok 
tárgyalására.  

Kérem, hogy akinek ebben az első szakaszban véleménye, hozzászólnivalója 
van, az jelezze! (Jelzésre:) Bencsik János alelnök úr! 

Bencsik János (Fidesz) hozzászólása 

BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Kormánypárti képviselőtársaim nevében, velük 
egyetértésben szeretném a Fidesz képviselőcsoportjának, képviselőinek, bizottsági 
tagjainak a véleményét ismertetni.  

Az előttünk lévő, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
T/10377. számú törvényjavaslat megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdése 
szerinti alkotmányossági, jogi és jogalkotási követelményeknek.  

Az elmúlt hat esztendő jelentős eredménye, hogy Magyarország gazdaságilag 
fenntartható pályára állt, a 2010 előtti ingatag és kockázatos monetáris helyzet után 
több éve folyamatosan kiszámítható és biztonságos költségvetési helyzetben van. A 
2010 előtti uniós átlag fölötti államadósság mára az uniós átlag alatt van, és csökkenő 
pályára állt. A gazdasági növekedés elindult, a 2017-es költségvetés nullszaldósra 
tervezett, és minden szakterület számára többletforrást tartalmaznak a fő 
költségvetési fejezetek.  

A 2017. évben a személyi jövedelemadóhoz kapcsolódó kedvezményekkel 
tovább csökken az élőmunka terhe, az áruforgalom adóterhe csökken az alapvető 
élelmiszerek, az éttermi szolgáltatások, az internetes hozzáférési lehetőségek 
vonatkozásában. 2017-ben tovább növekszik a gyermeket nevelő családok 
támogatása. Az első házasok adókedvezményben részesülnek, a korábbi évekhez 
képest abban az esetben is két évig, ha időközben gyermekük születik.  
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Az otthonteremtésre fordítható források is megnövekedtek a korábbi 
kormányzati döntéseknek megfelelően, mintegy 211 milliárd forint áll rendelkezésre a 
családi otthonteremtési kedvezmény, valamint az államilag támogatott kedvezményes 
hitel és az építkezésekkel, tehát a családiház- és lakásépítéssel kapcsolatos forgalmi 
adó 27 százalékról 5 százalékra való csökkentésének fedezeteként.  

Folytatódnak az életpályaprogramok, tovább növekszik a rendvédelmi 
dolgozók, a felsőoktatásban dolgozók, valamint a közoktatásban dolgozók bére, és 
ami talán a legfontosabb a béremelések, bérrendezések keretén belül, az az, hogy az 
egészségügyben dolgozók bérrendezése is megkezdődhet 2017-ben, talán még az idei 
esztendőben is meglesz az első lépcső meglépésére a szükséges költségvetési fedezet. 
Amennyiben sikerrel zárulnak a munkavállalói érdekvédelmi szervezet és a kormány 
közötti tárgyalások, akkor első lépésben a 2017. évi költségvetés által biztosított 
fedezet alapján mintegy 20 százalék körüli béremelésre kerülhet sor. A sorokból 
kitűnik az is, hogy megvan az esélye annak is, hogy a szociális szakterületen dolgozók 
bérrendezése is elindulhasson. 

Összességében megállapítható az, hogy a forgalmi adók csökkentésével a 
gazdaság tovább fehéredhet, és amennyiben a gazdasági életet érintő bürokrácia 
csökkentésére is sor kerül, akkor tovább javulhat az ország gazdasági 
teljesítőképessége, hiszen a kis- és középvállalkozók számára is könnyebbé válnak a 
versenyfeltételek. Ha ehhez csatlakozik az uniós források hatékonyabb 
felhasználásának lehetősége, tehát az uniós források felhasználásán belüli bürokrácia 
is csökken, akkor a belgazdaság is növekedési pályára léphet a hazánkban működő, 
külföldi tulajdonban lévő gazdasági ágazatok által képviselt területek mellett. 
Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy további 

vélemény, kérdés van-e az általános részhez. (Jelzésre:) Heringes Anita képviselő 
asszony! 

Heringes Anita (MSZP) hozzászólása 

HERINGES ANITA (MSZP): Nagyon szépen köszönöm. Én is elmondanám a 
Magyar Szocialista Párt képviselőcsoportjának valószínűleg kisebbségben maradó 
véleményét a 2017-es költségvetésről. 

Megint tavasszal tárgyal a magyar parlament azokról a dolgokról, amelyeket 
normál esetben év végén, ősszel, télen szokott tárgyalni, hiszen akkor van egy lezárt 
év, amikor már tudjuk, hogy mire is számíthatunk a jövő évben. Megint azt várja el a 
fideszes többség, hogy az ellenzéki képviselők megszavazzanak egy biankó 
költségvetést. Megint úgy dönt a kormány emberek fizetéséről, intézmények 
működéséről, adók kivetéséről és beszedéséről, hogy fogalma sincs arról, mi és 
hogyan alakul majd, mondjuk, fél vagy háromnegyed év múlva. A hazai és 
világgazdaság változásairól jelenleg maximum előrejelzések állnak rendelkezésre, 
amelyek csak tervek vagy becslések. Érthetetlen ez a kormányzati nagy rohanás, ami a 
jövő évi költségvetés elfogadása körül zajlik. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján 
tudható, hogy nem egyedi a példa, már nem először alkot a fideszes vezetésű 
kormányzat hónapokkal, évekkel korábban költségvetést, mint ahogy azt kellene.  

A kormányzat részéről beterjesztett Magyarország 2017. évi központi 
költségvetése több ok miatt sem elfogadható számunkra. Kérdéses például, hogy 
hogyan fog alakulni a fogyasztás fenntartható növekedése, a beruházások ösztönzése, 
valamint az uniós források felhasználása. Ezekre a meghatározó kérdésekre jelen 
pillanatban még a kormányzat is csak a becsléseit tudja megtenni, amelyek, mint 
tudjuk, legtöbbször nem azonosak a tényekkel. A fideszes választási költségvetés 
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tervezésénél alapul vett infláció például alacsonyabb, mint a Költségvetési Tanács 
rendelkezésre álló előrejelzéseinek átlaga. A kormány úgy osztotta szét három részre a 
költségvetést és alakította ki az új szerkezetet, hogy a működési költségvetésben a 
bevételeket pont akkorára tervezte, mint a kiadásokat, mivel számos központi 
adóbevételből egyszerűen annyit csípett le, amennyire szüksége volt a nullás 
működési egyenleghez. 

Ez egyébként azt is eredményezte, hogy több részre osztotta a jövő évi 
költségvetésben szereplő számokat, szinte képtelenség pontosan összevetni a korábbi 
évek adataival, főleg ha azt figyelembe vesszük, hogy még az idei költségvetést is csak 
a napokban, hetekben módosította a Ház. Az új költségvetési szerkezet csupán annyit 
jelent, hogy a tartalmi tagolást három táblázatba tették, így valójában nemhogy 
közelebb nem kerülünk a hónapok óta hangoztatott nullás költségvetéshez, de 180 
fokos fordulatot vett a kormány. Ki kell mondani, hogy ez az egész csak egy varázslat. 
Nevén kell nevezni az adatokat és a dolgokat: választási osztogatásba kezdett a 
Fidesz-kormányzat. 

A politikai haszonszerzés céljából hangoztatott „mindenki tud egyet lépni 
előre” lehetőség valójában csak a magas jövedelműeknek jár, a rászorulóknak csak a 
havi legfeljebb néhány száz, illetve ezer forintos áfacsökkentés jelent kedvező 
előremozdulást az Orbán-kormány korábbi politikájához képest. Csökkent a 
természetvédelmi pályázatok támogatása 62 százalékkal, így 63,9 millió forintra. 
Továbbra is csak a termékdíj 25 százalékát, 12,5 milliárd forintot terveznek a 
környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási feladatok finanszírozására. A 
költségvetésben sehol sem látszik, hogyan kívánják a ma már fenntarthatatlanná vált 
hulladékgazdálkodás és a víziközmű-szolgáltatás problémáit megoldani.  

A jövő évi költségvetésről sok mindent el lehet mondani, de az biztos, hogy 
várhatóan semmi nem úgy alakul majd, ahogy azt itt a kormányzó többség el fogja 
fogadni. Úgy fogja majd a kormány saját kénye-kedve szerint szabni-varrni a 
költségvetést, ahogy nem szégyelli. A kormánypárti képviselőkön van a felelősség, 
hogyan tudják így nyugodt, tiszta szívvel a nevüket és szavazatukat adni egy kvázi 
biankó költségvetéshez. 

A Magyar Szocialista Párt részéről a most beterjesztett és tárgyalt 2017. évi 
költségvetés ebben a formájában és tartalmában nem elfogadható, ezért nemmel 
fogunk szavazni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Kepli Lajos jelentkezik.) Kérdezem, hogy a vita 

első szakaszában van-e még kormánypárti jelentkező. Ha nincs, akkor Kepli Lajos 
képviselő úrnak adom meg a szót.  

Kepli Lajos (Jobbik) hozzászólása 

KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Némileg ráerősítve arra, amit 
Heringes Anita képviselőtársam elmondott, valóban nem túl szokványos és nem is 
fair dolog, de most nem először teszi meg a kormány, hogy úgy nyújtja be a 2017. évi 
költségvetési törvénytervezetet, hogy nem ismertek még a 2015. évi zárszámadás 
adatai sem, hiszen a zárszámadást majd csak ősszel tárgyalja a parlament. Nagyon 
fontos volna, hogy összehasonlítható legyen a két egymást követő év költségvetése, 
illetve az előző évi tényadatok a következő évi tervezett adatokkal. Nem véletlen, hogy 
hosszú éveken keresztül ősszel került a parlament elé a költségvetési törvényjavaslat.  

Ez is csak ráerősít arra a folyamatra, ami már évek óta zajlik, hogy egyre 
inkább látszatszerepe van az Országgyűlésnek most már a költségvetés 
megtárgyalásában is, és egyébként nemcsak az ellenzéki, hanem a kormánypárti 
országgyűlési képviselőknek is, hiszen az előbb elmondottak alapján részükről is 
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nyilván csak a szavazatukra van szükség a költségvetés elfogadásához. Az elmúlt 
években ellenzéki költségvetési módosító indítvány csak mutatóban vagy mutatóban 
sem került elfogadásra, ennek ellenére több száz módosító indítvány érkezik be, a 
Jobbik frakciója is jó néhányat nyújtott be most is és nyújt be minden évben.  

Azt látjuk a bizottság területéhez tartozó fenntarthatóság és környezetvédelem 
területén is, hogy folyamatosan azt hangoztatja a kormány és V. Németh Zsolt 
államtitkár úr is, hogy egyre nagyobb források jutnak a környezetvédelemre, egyre 
több pénz lesz, és a 2014-2020-as ciklusban soha nem látott összegek állnak 
rendelkezésre. Ellenben a tények ennek az ellenkezőjét mutatják: az ágazat helyzete 
folyamatosan romlik 2010 óta, hiába kommunikálják az ellenkezőjét, és a jövő évi 
költségvetési tervezetben sem látjuk annak a garanciáját, hogy valós erősödésbe 
kezdenének a környezetvédelmi területek, a környezetvédelmi ágazat nem látszik a 
kormány prioritásai közé tartozónak, sőt szerintem meglehetősen hátul foglal helyet a 
kormány stratégiájában, prioritásai között a környezetvédelem, a fenntarthatóság 
ügye.  

Majd részletekbe menően a következő szakaszban, az egyes módosító 
indítványok kapcsán még szólok, de összességében mindezen okok miatt mi sem 
tudjuk támogatni a javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy további kérdés van-e. (Senki sem 

jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor a levezetést átadnám 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 

úré a szólás lehetősége. 

Sallai R. Benedek (LMP) hozzászólása 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen a szót. Az 
elmúlt két évben viszonylag sokszor olvastam fel azt, hogy a házszabály 44. § (1) 
bekezdésének a), b), c) és d) pontja szerint meg kell vizsgálnunk ezeket a tételeket, 
amelyek idejönnek, ez a részletes vita szabályaihoz tartozik, és ennek egyik része az, 
hogy megnézzük, a nemzetközi kötelezettségeket és az alkotmányból eredendő, illetve 
az Alaptörvényből eredendő követelményeket hogyan teljesítjük. Őszinte barátsággal 
és mindenféle támadási szándék nélkül mondom, hogy a kormány ezen 
beterjesztéssel semmilyen formában nem teljesíti azon minimális elvárásokat, 
amelyek egyébként az Alaptörvényből következnének.  

Alapvetően alkotmányos alapjog - és csak most a saját bizottságunk munkájára 
szeretnék utalni - az egészséges környezethez való jog. A költségvetés gyakorlatilag 
nem fordít semmiféle energiát arra, hogy a korábbi évek rossz gyakorlatától eltérően 
érdemben megpróbáljon tenni a humán környezet sokkal nagyobb 
környezetbiztonságot teremtő megvalósításáért. Ugyanazokat a kis költségeket 
hozzuk át, az FM költségvetésében jelképesen és nagyon-nagyon szerényen vannak 
jelen ezek. Lényegesen többet kellene erre fordítani, ha a kormánynak fontos lenne a 
saját Alaptörvénye, és szeretne annak érdekében tenni, hogy a legtöbb rákos 
megbetegedési statisztikát ne Magyarország vezesse nemcsak az Unióban, hanem 
világszinten is kiemelkedő helyen.  

Ezeket csak akkor lehet megvalósítani, ha a kormány komolyan veszi a saját 
Alaptörvényét, és ahhoz érdemi forrásokat rendel, hogy mindazon környezeti 
ártalmak változzanak, amelyek nap mint nap a magyar állampolgárokat érik az ipar 
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működéséből, a mindennapi működésből adódóan. Semmi másra nincs szükség, mint 
arra, hogy a kormány a saját maga által elfogadott nemzeti fenntartható fejlődési 
keretstratégiát megpróbálja alkalmazni, és megpróbálja megvalósítani ezt a 
költségvetés tervezése során. Ez nem jelenik meg.  

Ugyanígy nem jelenik meg az, hogy ez a kormány általam is, tehát ellenzéki 
politikusként is elismerésre méltó, színvonalas stratégiákat tud gyártani a biológiai 
sokféleségre, a nemzeti környezetvédelmi program egyes elemeire, a 
természetvédelmi alaptervre és így tovább, de ezek megvalósítása forrás nélkül 
semmit nem ér. Ezeket a fióknak gyártottuk, és azok a kötelezettségek, amelyek ennek 
a végrehajtásából adódnak, a költségvetésben nem jelennek meg. Nyilvánvalóan lehet 
gondolkozni azon, hogy akár a természetvédelem milyen pozitívumokat tud 
felmutatni: megnyitnak egy új tanösvényt, csinálnak egy új bemutató parkot, 
valamint nemzeti parkba vesznek két új Range Rovert, vagy Land Rovert, vagy Ford 
Rangert, ugyanakkor meg tömeges cikkek vannak arról, hogy a mindennapi 
madaraink monitoringja, amit a Magyar Madártani Egyesület végez több mint száz 
hétköznapi madárfajra, gyakorlatilag húsz éven belüli kritikus megritkulást mutat.  

Természetvédelmet így nem lehet csinálni. Nem lehet úgy csinálni, hogy a 
hatóságot kivéreztetik, ha nincsenek megfelelő szakemberek járási szinten, hivatali 
szinten, és ezeknek a költségvetési fedezete nem biztosított. Nem lehet úgy csinálni, 
nem lehet GMO-mentességről beszélni, ami szintén Alaptörvényből eredő 
követelmény, ha a Nébih összességében a vetőterületünknek kevesebb mint 10 
százalékát tudja ellenőrizni. Gondoljanak bele, ha ezen területen, tehát az alig 400 
ezer hektár ellenőrzésével közel 10 százalékos eredménnyel tudják kimutatni a 
genetikailag manipulált vetőmagok jelenlétét, mi lenne, ha ki tudnánk terjeszteni 
ennek az ellenőrzését! A Nébih költségvetése jelen pillanatban teljesen alkalmatlan 
erre, mint ahogy gyakorlatilag felszámolta a tudományos hátterét is az FM, és így 
források nélkül nem tudja ellátni azt a feladatot, ami egyébként az Alaptörvényből 
kötelező lenne. 

Megnézhetjük természetesen azt is, hogy nemzetközi követelményekből 
hogyan áll a mérlegen ez a költségvetés. Megnézhetjük csak az alapvető irányelveket, 
amelyek a természetvédelemből adódnak, madárvédelmi irányelv, élőhelyvédelmi 
irányelv. Egymás után jönnek a településekről, innen Budapest mellől is, 
Nagykovácsiból, hogy Natura 2000-es területen van építkezés, itt-ott egy-egy 
beszántás, Natura 2000-es füves területek eltűnése. Nyilvánvalóan úgy, ha a 
természetvédelmi szolgálatot nem látjuk el megfelelő mennyiségű üzemanyaggal, 
terepi órával, nem lehet felügyelni ezen területek védelmét, nem tudunk eleget tenni 
az ügyben, hogy ezen kijelölt Natura 2000-es területek, amelyek megközelítőleg az 
ország 20 százalékát lefedik, állapotát ökológiai szempontból biztosítani tudjuk.  

Ha csak az EU-s követelményeket nézzük, ugyanígy nem tudunk eleget tenni 
annak, hogy a víz keretirányelv jó ökológiai állapot elérésével kapcsolatos feladatait 
végrehajtsuk. Nagyjából öt éve, hogy Magyarországon megszűnt a vízgazdálkodás, és 
ahelyett egy ilyen ad hoc jellegű árvízi védekezés lett a katasztrófavédelem feladata, 
hogy ha majd jön a nagy víz, akkor védekezünk, egyébként meg nem kell foglalkozni 
semmit azzal, hogy mi lesz Magyarország vízkészletével. Ezzel szintén nem 
foglalkozik a költségvetés. 

De nemcsak ebben a tekintetben, hanem ahogy a bizottság létrehozója, az 
Országgyűlés tervezte, túlmutat a környezet- és természetvédelmen, és a 
fenntarthatóság központjába az embert állítja, akkor nyilvánvalóan felmerül a kérdés, 
hogy az Alaptörvényben rögzített esélyegyenlőséghez való joggal vagy a méltósághoz 
való joggal kapcsolatos feladatokat hogyan rögzíti, hogyan tudja megvalósítani egy 
olyan költségvetés, amely milliárdokat vesz el azokból a szociális ellátásokból, 
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amelyek gyakorlatilag a megváltozott munkaképességűek, más képességgel 
születettek ellátását segítik. Én senkinek nem kívánok semmi rosszat, de igenis 
elvárnám azoktól, akik ezt a költségvetést beterjesztik, hogy csak egy évre próbáljanak 
meg egy autista gyerek mellett havi 28 ezer forintból megélni, hogy hogyan lehet ezt 
biztosítani, és majd ha ezt megpróbálták, akkor utána elhiszem, hogy hitelesen 
tudnak költségvetést készíteni és tervezni.  

Amennyiben ezeket az alapjogokat, amelyeket az Alaptörvény, az önök 
Alaptörvénye biztosít, a költségvetés nem tudja szolgálni, és nem rendelünk hozzájuk 
forrásokat, akkor nem érnek semmit. Az lenne a követelmény, az lenne az 
alapelvárás, hogy mindazon kötelezettségeket teljesítsük, amiket az Alaptörvény az 
Országgyűlésre kötelező jelleggel előír, és a költségvetés ennek a szolgálatába álljon. 

Én nem szeretnék hosszú és részletekbe menő költségvetési kritikát 
megfogalmazni, de ha csak a bizottságunk hatás- és feladatkörét nézem, és ebbe 
beletartoznak a környezetvédelemmel, természetvédelemmel, humán egészségüggyel 
kapcsolatos feladatok, akkor azt kell hogy mondjam, hogy ezek túlnyomó 
többségében az elégséges szintet nem éri el a beterjesztett költségvetés.  

Mindezek miatt a mi frakciónk minden bizonnyal ezt így nem fogja tudni 
támogatni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Az elnöki feladatokat visszaadom Sallai úr számára. 
 

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

Köszönöm szépen, alelnök úr. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy további kérdés, 
hozzászólás van-e. (Senki sem jelentkezik.) Abban az esetben, amennyiben nincs, a 
részletes vita első szakaszát lezárom. 

Mielőtt áttérnénk a második szakaszra, megkérdezem a Nemzetgazdasági 
Minisztérium képviselőit, hogy kívánnak-e az elhangzottakra reagálni.  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm nem, 

mert ezek szakértői szinten nem kezelhető felvetések voltak. 

A részletes vita második szakasza 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ebben az esetben áttérünk a vita második 
szakaszára, ez a bizottsághoz benyújtott módosító javaslatok részletes megtárgyalása. 
A háttéranyag pontjain többféle logikával is végig lehet menni, amelyek egyike szerint 
az összefüggő ajánlási pontok közül mindig csak a megjelölt célt tartalmazót 
tárgyaljuk meg, tehát ami konkrét feladatot rendel, és azt, hogy milyen forrásoldalról 
vonja ezt el, nem tartjuk indokoltnak. A másik tematika pedig az, hogy a benyújtott 
módosító indítványok a kiküldött sorrendtől némileg eltérően kerülnének 
megtárgyalásra.  

A javaslatom az volt, hogy elsőként a személyemhez nem kötődő módosítók 
kerüljenek megtárgyalásra azért, hogy utána le tudjam vezetni, egyszerre át tudjam 
adni a levezetési jogot, és ne kelljen ezzel időt veszítenünk, egyben meg lehessen 
csinálni. Ennek megfelelően a javaslatom az, hogy a 832. módosítóval kezdjünk, 
Bartos Mónika képviselő asszony módosító indítványával, ezt követően az 1304. 
módosító, ami Szabó Timea képviselő asszony módosító indítványa, ezt követően az 
1440., Harangozó Gábor képviselő úr által benyújtott módosító, és ezt követően pedig 
következik hat darab módosító, amelyek a Jobbik részéről érkeztek, Sneider Tamás és 
munkatársai részéről, a 909. számút Magyar Zoltán képviselőtársunk jegyzi, a többit 
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pedig Sneider Tamás képviselőtársunk, ezek: 1582., 1590., 1601., 1605. és az 1654. 
Minden más fennmaradó módosító indítvány az általam képviselt frakcióhoz tartozik. 
Megfelel így? Tudják követni a számokat? (Jelzésre:) Köszönöm szépen. 

Megkérdezem a képviselőtársaimat, csak formális jelzéssel, hogy elfogadható-e 
ez a módszertan. (Jelzésre:) Amennyiben igen, akkor ennek megfelelően folytatjuk, és 
akkor belevágunk a módosító indítványok részletes megtárgyalásába.  

Az első módosító indítvány, amelyet megtárgyalunk, a 832. számú módosító 
indítvány, amelyet Bartos Mónika képviselő asszony küldött be és módosításként 
javasolt. Kérem a képviselő asszonyt, hogy akkor mutassa be a módosító indítványát. 
Köszönöm szépen. 

 
BARTOS MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. A képviselőtársaim látják is, 

és a költségvetés általános vitájában szóltam is erről, hogy mi a módosító lényege. Sok 
nehézség van a PM10, tehát a kisméretű szálló por elleni védekezés kapcsán, sok 
feladatunk van, és a módosító azt szolgálná, hogy az adott és a képviselőtársaim által 
látott költségvetési soron lévő tétel ne csökkenjen 2017-ben, tehát a 2016-os ezen 
soron lévő és e költségvetési tétel által szolgált célok és tevékenységek folytathatók 
legyenek a jövőben is. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Kérdezem képviselőtársaimat, 

hogy a módosító indítvánnyal kapcsolatosan kérdés merül-e fel. (Senki sem 
jelentkezik.) 

Ebben az esetben viszont szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy az előzetes 
kiosztásnak megfelelően javaslat érkezett arra, hogy a bizottság is nyújtson be 
módosító indítványt. Tisztelettel kérdezem a bizottság tagjait, megengedik-e, hogy az 
előre jelzett Lukács Andrásnak, a Levegő Munkacsoport munkatársának az ez ügyben 
javasolt módosító indítvánnyal kapcsolatban megadjam a szót. Kérem a bizottság 
tagjait, aki hozzájárul ahhoz, hogy bizottságon kívüli személy, Lukács András szót 
kapjon, az jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. 

Akkor megkérem Lukács Andrást, hogy a benyújtott módosító indítványt, 
amelyet kért, hogy a bizottság módosítója legyen, szíveskedjen bemutatni. 

 
LUKÁCS ANDRÁS (Levegő Munkacsoport): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Magyarország legnagyobb problémája a levegő szennyezettsége és ezen 
belül is a kisméretű szálló por, a részecskeszennyezés. Az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség adatai szerint Magyarországon évente 13 ezer ember hal meg idő előtt a 
részecskeszennyezés, a legkisebb részecskék, a PM2,5 következtében, és ennél két-
három nagyságrenddel nagyobb a megbetegedések száma.  

Ugyanakkor azt is mutatják az adatok, a kormány adatai, hogy ennek a 
szennyezésnek a háromnegyede, 74 százaléka 2014-ben a háztartási tüzelésből 
származott. Köztudott, hogy a háztartási tüzelés nagy része fával, igen jelentős része 
lignittel történik, évi mintegy 400 ezer tonna, és óriási mennyiségben égetnek 
műanyagot, gumit, bálás ruhát és a legkülönbözőbb hulladékokat. A Levegő 
Munkacsoporthoz naponta érkeznek bejelentések, panaszok, és elmondhatatlan, hogy 
mit írnak le, milyen betegségekben szenvednek, amelyeket valószínűleg ezek a 
kibocsátások okoznak. Rákos megbetegedésekről, asztmáról naponta érkeznek 
hozzánk bejelentések, rendkívül elterjedt jelenségről van szó. 

Méréséket is végeztünk sok helyen, a Pilisben, a Börzsönyben, állítólag tiszta 
levegőjű településeken, télen, és magasabb a légszennyezettség ezeken a 
településeken, mint Budapesten a Múzeumkertben. Döbbenetes viszonyok vannak.  
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Viszont ezt a problémát igen kis összegből meg lehet oldani. A mi 
tapasztalataink szerint, amelyeket részben a beérkezett panaszok alapján, részben 
pedig a helyi látogatásaink, a lakossági fórumok, az emberekkel való beszélgetés 
alapján megállapítottunk, elsősorban az illegális égetés, a hulladékégetés 70 százaléka 
nem a szegénység miatt van, hanem a tudatlanság, a nemtörődömség és a 
felelőtlenség miatt, tehát ezt tudatformálással nagymértékben vissza lehetne 
szorítani. 

A másik része valóban a szegénység miatt történik, és azt viszont nem úgy kell 
megoldani, hogy engedjük az embereknek, hogy bűncselekményt kövessenek el, mert 
ez a tevékenység, tehát az illegális hulladékégetés a háztartásokban Btk.-ba ütköző 
cselekmény; megfelelő tüzelőanyagot, elsősorban száraz fát kell biztosítani a részükre. 
Viszonylag kis összegből rendkívül nagy mértékben csökkenthető ez a rendkívül 
súlyos szennyezés: egyrészt a felvilágosításra kellene fordítani néhány milliárd 
forintot, másrészt, mondjuk, 15 milliárd forintot arra, hogy megfelelő fűtőanyaggal 
ellássuk az embereket. Az államháztartásnak ez rendkívül kedvező lehet, hiszen 
óriási, egyes számítások szerint évi több százmilliárd forint, például az Egészségügyi 
Világszervezet számításai szerint több ezermilliárd forint az éves veszteség e miatt a 
szennyezés miatt. Tehát nagyon gyorsan megtérülne a nemzetgazdaság részére, 
azonkívül, amint tapasztaljuk, népszerű lenne. Említettem, hogy rengeteg panasz 
érkezik egyénektől, önkormányzatoktól hozzánk, hogy valamit kellene kezdeni, és 
döbbenetes, hogy a Levegő Munkacsoporttól várják a probléma megoldását, amikor 
egész kormányzat állna rendelkezésre, hogy ezt a problémát megoldja. 

Azonkívül köztudott, hogy az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást 
folytat Magyarország ellen, tehát ha egy ilyen intézkedésre megfelelő összeget 
fordítanának, ennek a problémának a megoldására, akkor egyrészt megszűnne ez az 
eljárás, másrészt rendkívül népszerű lenne, tehát biztos, hogy követendő példaként 
állíthatná a magyar kormány az Európai Unió, a nemzetközi közösség elé, ami 
javítaná Magyarország megítélését. Tehát mindenki csak nyerne egy ilyen módosító 
javaslat elfogadásával. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a bemutatását az ügynek. Tájékoztatom a bizottság 

tagjait, hogy egymás után majd két szavazásra kerül sor. Bartos Mónika 
képviselőtársunknak van a módosítása, amely azt szeretné, hogy az előirányzat 30 
millióját 54 millió forintra emeljük meg, és ezzel szemben van a második, illetve 
bocsánat, amit először fogok szavaztatni, amivel kapcsolatban a kérdés az lesz - amely 
mindenkinek az asztalán „bizottsági módosító javaslat” címmel megtalálható, és 
megközelítőleg ezen forrásokat megtöbbszörözné 15 milliárdos nagyságrendű 
forrásigénnyel. 

Tehát először meg fogom kérdezni, hogy tervezünk-e bizottsági módosító 
indítványt. Amennyiben nem, akkor az eredeti indítvány, Bartos Mónika… (Jelzésre:) 
Bocsánatot kérek! 20 milliárdos, elnézést kérek! A hátsó oldalon láttam az 
önkormányzatok részét, csak az önkormányzati részt olvastam. Elnézést kérek! Tehát 
20 milliárdos forrásigénnyel szerepel a kisméretű szálló por koncentrációjának 
csökkentésével kapcsolatos kiadás növelése. Azon szerencsés helyzetben leszünk ezen 
módosító indítvánnyal, hogy személyesen szavazhatunk arról, hogy néhány tízezer 
ember idő előtt meghaljon-e Magyarországon vagy ne, tehát ez a szavazási 
lehetőségünk most biztosított lett. 

Kérdezem a tárca álláspontját majd. Amennyiben egységesen, minden esetben 
tárcaálláspontot képvisel, azt elég egyszer elmondani, vagy minden esetben meg 
fogom kérdezni, hogy tárca- vagy pedig kormányálláspontot képvisel a módosító 
indítvánnyal kapcsolatban. 
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DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Minden esetben 

csak tárcaálláspontot tudok mondani, nincs még kormánydöntés. 
 
ELNÖK: Rendben van, akkor ezt a jegyzőkönyvben rögzítjük, és nem kérdezem 

meg minden egyes alkalommal. 
Megkérdezem, hogy a bizottsági módosító indítvánnyal kapcsolatosan - én 

vállalom, hogy ezúton ezt beterjesztem a 832. módosítóval párhuzamosan - van-e 
bármi más kérdés vagy hozzászólás ezen napirendi ponthoz. (Senki sem jelentkezik.) 

Amennyiben nincs, tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy erről a 832. számú 
módosító indítványról a háttéranyag 2185. pontjával együtt szavazunk, hiszen a 
forrásbiztosítás ott áll rendelkezése. Minden esetben meg fogom mondani, hogy a 
forrásoldal hol szerepel. 

Akkor elsőként a bizottsági módosító javaslatról fogunk szavazni. Az első 
kérdésem az, kérem, kézfeltartással jelezzék, hogy a kisméretű szálló por 
koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások 20 milliárdos költségkeretére 
szeretnénk-e bizottsági módosító javaslatot benyújtani.  

Ez ügyben még a tárcát külön meg kell kérdeznem, hogy erről van-e 
álláspontjuk. 

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Természetesen 

nincs, egyrészt bizottsági javaslat, másrészt vadonatúj javaslat, tehát ezt semmilyen 
fórumon nem tárgyaltuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, akkor nincs. Kérdezem, hogy ki az, aki a bizottsági 

módosító javaslat benyújtását támogatja. Aki igen, kérem, az kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) 7 tartózkodással a bizottság nem kíván ehhez benyújtani módosítót.  

Visszatérünk az eredeti módosító indítványra, amikor Bartos Mónika képviselő 
asszony a 832. számú módosítóban a 30 millió forint 54 millió forintra való növelését 
javasolja. Ez ügyben mi a tárca álláspontja? 

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Értjük a 

javaslatot, és fontosnak is tartjuk, azonban a kormányzati munkát nincs módomban 
szétzilálni, úgyhogy kifejezett támogató álláspont hiányában nemet kell sajnos 
mondanom. 

 
ELNÖK: Megértettük, köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki 

az, aki Bartos Mónika képviselő asszony módosító indítványát támogatja. Kérem, aki 
támogatja, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú, a 
832. számú módosító indítványt így a bizottság támogatta.  

A második megtárgyalandó módosító indítvány, most ugrunk egyet, az 1304. 
pont lesz, Szabó Timea képviselő asszony módosító indítványa. Kérdezem, hogy az 
előterjesztő képviseletében van-e itt valaki. (Jelzés nem érkezik.) Megállapítom, hogy 
nincs ilyen. Kérdezem a bizottság tagjait, valaki igényli-e, hogy bemutassam a 
módosító indítványt a leírás alapján, vagy mindenkinek elegendő volt a kiküldött 
anyag. (Jelzésre:) Senki nem igényli.  

Ebben az esetben az 1304. számú módosító indítványról szavazunk. Kérdezem 
a tárca álláspontját.  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Biztosan nem. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki ezt 

támogatja. Kérem, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 1 igen. (Jelzésre:) Bocsánat! 
Akkor a forrásoldalt megnevezem. Elnézést kérek! Köszönöm. A háttéranyag 807. 
pontja biztosítja a forrást erre. Kérdezem, hogy akkor így a forrásmegjelöléssel valaki 
támogatja-e az előterjesztést. (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. 
Ki az, aki tartózkodott a szavazástól? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Ki nem támogatja az 
előterjesztést? (Szavazás.) 9 nem. Akkor az 1304. számú módosító indítványt 
elvetettük. 

A következő megtárgyalandó indítvány az 1440., Harangozó Gábor 
képviselőtársunk módosító indítványa. Kérdezem, hogy az előterjesztő képviseletében 
van-e itt valaki. (Heringes Anita: Én is benyújtó vagyok!) Bocsánatot kérek! 
Harangozó Gábor és Heringes Anita képviselők, elnézést kérek, figyelmetlen voltam.  

Akkor megkérem képviselőtársunkat, hogy mutassa be az előterjesztést. 
 
HERINGES ANITA (MSZP): Nagyon szépen köszönöm. Mint ahogy egyébként 

az előző szakaszban elmondtam, a hulladékgazdálkodással kapcsolatban szerintem 
komoly problémák vannak mind az önkormányzatok, mind egyébként a 
hulladékgazdálkodó cégek oldaláról, igazából minden oldalon probléma van ezen a 
területen. Mi ezért nyújtottuk be ezt a módosító indítványt a képviselőtársammal, 
hogy az állami hulladékgazdálkodási rendszer kialakításával kapcsolatban - 
gondolom, az önkormányzatok is önök felé is számtalanszor jelezték már, hogy olyan 
mértékű veszteséget kell elviselniük az új rendszer miatt, ami már súlyos károkat 
okoz magában a rendszer fenntartásában is.  

Éppen ezért gondoltuk azt, hogy ezt pótoljuk, és igazából a kormány és 
egyébként a költségvetés vállalja a felelősséget azért, amennyit elvett az 
önkormányzatoktól ezen a területen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztéssel kapcsolatban megkérdezem a 

tárca álláspontját. 
 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja a tárca. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a 1440. 

számú, Harangozó Gábor István és Heringes Anita képviselőtársaink által benyújtott 
javaslattal kapcsolatban kérdés, hozzászólás van-e. (Senki sem jelentkezik.) Abban az 
esetben, amennyiben nincs, tájékoztatom a bizottságot, hogy ez a szavazás együtt 
történik a 48. és 2125. pontjával a költségvetésnek, amelyek a forrásoldalt biztosítják. 
Kérdezem, ki az, aki a módosító indítványt támogatja. Kérem, az kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem és 3 igen 
szavazattal a bizottság az 1440. számú módosítót nem támogatta.  

Soron következik a 909. számú módosító indítvány, amely Magyar Zoltán 
képviselőtársunk módosító indítványa. Kérdezem, hogy a módosító indítvány 
benyújtójának képviseletében van-e itt valaki. (Kepli Lajos jelentkezik.) Amennyiben 
nincs… (Jelzésre:) Bocsánatot kérek! Elnézést, Lajos! Kepli Lajos képviselőtársamnak 
adom meg a szót. 

 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Egészen röviden: a vízügyi 

beruházásoknál növeli meg a forrásokat mintegy félmilliárd forinttal, és az 
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indokolásban pedig a Szigetköz vízügyi helyzetének rendezése szerepel, az erre 
szolgáló forrásokat növelné meg a képviselőtársam. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy az 

előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás van-e. (Jelzés nem érkezik.) Nincs, 
de azért én zárójelben megjegyzem azt, hogy a saját általános részemben elmondtam 
a vízgazdálkodással kapcsolatos kritikus észrevételeimet, amelyek miatt 
nyilvánvalóan támogatni fogom ezt az indítványt, de ez mellékes. Amennyiben nincs, 
abban az esetben kérdezem, hogy ki az, aki a módosító indítványt támogatja. Kérem, 
az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 3 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 7 nem.  

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy minden esetben a forrásoldal 
megjelölését szintén be kell mondanom. A benyújtott módosító indítványok 118. 
pontja biztosítja erre a forrásoldalt.   

Tisztelettel megkérdezem, hogy Sneider Tamás képviselőtársam 
képviseletében van-e itt valaki. (Jelzésre:) Kepli képviselőtársunk fogja ezeket a 
módosítókat ismertetni? Mert akkor megteremteném a lehetőséget, hogy azt az ötöt, 
amelyeket Sneider Tamás képviselőtársunk nyújtott be és Vágó Sebestyén a 
társbenyújtó, egyben lehessen bemutatni, hogy ne kelljen külön-külön.  

Megkérdezem a képviselőtársamat, hogy van-e erre igény.  
 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Igazából helyi specifikus, részben megújuló energia 

felhasználásával kapcsolatos beruházásokra különítenek el forrásokat. Ha jól 
emlékszem, mind az öt meghatározott célra és meghatározott településre szolgáló 
költségvetési módosító, földhő-, illetve napenergia-hasznosítási céllal elsősorban. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezek szerint akkor Sneider Tamás képviselő úr 

képviseletében Kepli képviselőtársunk mutatta be ezeket az indítványokat.  
Megkérdezem a képviselőtársaimat, igénylik-e, hogy felolvassam az 

előterjesztést vagy mehetünk tovább ezzel az öt módosítóval. Van-e bármilyen igény a 
részletesebb bemutatásra? (Jelzés nem érkezik.)  

Amennyiben nincs, így tájékoztatom a bizottság tagjait és kérem a tárcát - 
egyesével fogunk szavazni -, hogy az 1582., 1590., 1601., 1605. és 1654. számú 
módosítókat fogjuk kezelni. Egyesével kell hogy szavazzunk.  

Kérdezem a tárca álláspontját, hogy ezek közül bármelyikhez van-e támogató 
hozzáállása esetleg. 

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ha szabad, 

egyben válaszok mind az ötre. Nem támogatjuk őket. 
 
ELNÖK: Akkor kérem rögzíteni, hogy az említett öt módosító indítványt nem 

támogatja a tárca.  
Kérdezem képviselőtársaimat, hogy bármelyik módosítóval kapcsolatban 

kérdés vagy hozzászólás van-e. (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs 
ilyen. 
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Akkor megyünk sorban! Az 1582. számú módosító indítvány forrásoldalát a 
benyújtott háttéranyag 456. pontja tartalmazza. Kérdezem bizottsági tagtársaimat, 
hogy ki az, aki ezt a módosító indítványt tudja támogatni. Kérem, az kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem. Köszönöm szépen, 
elutasította a bizottság. 

A következő az 1590. számú módosító javaslat, ez a közintézmények fűtésével 
és a termálvíz fűtőenergiájának újrahasznosításával kapcsolatos. Ez együtt kezelendő 
a háttéranyag 462. pontjával, itt van forrás hozzárendelve. Kérdezem a bizottság 
tagjait, hogy ki az, aki támogatja az 1590. pontban lévő módosító indítványt. Kérem, 
az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 7 
nemmel az 1590. pontot nem fogadta el a bizottság. 

A következő az 1601. számú javaslat, napkollektorok telepítése az 
önkormányzati épületekre Nagytálya településmegnevezéssel, illetve a háttéranyag 
485. pontja biztosít hozzá forrásokat. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki 
tudja támogatni. (Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem. 

Az 1605. pontban Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselőtársaink 
javaslatáról fogunk szavazni, „Nyergesújfalú, azbesztmentesítés elvégzése” címmel. 
Az előterjesztéshez a 681. pont tartalmaz forrásokat. Kérdezem a bizottság tagjait, 
hogy ki az, aki tudja ezt támogatni. (Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) 7 nemmel nem támogatta a bizottság. (Bencsik János jelzésére:) Elnézést 
kérek! Bocsánatot kérek! A jegyzőkönyvben rögzítjük, hogy 6 nem. Van tartózkodás? 
(Szavazás.) 1 tartózkodással elutasította a bizottság. Köszönöm szépen. 

A következő az 1654. pont, amelyben Sneider Tamás képviselőtársunk „A 
termálvíz mint alternatív energiaforrás kihasználása Turán” témakörben kért 
költségvetési módosítást. A forrásoldalt a háttéranyag 758. pontjában nevezte meg. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki ezt tudja támogatni. Kérem, az 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 7 
nem szavazattal elutasította a bizottság.  

Ezzel végeztünk a jobbikos módosító indítványokkal. A levezetést átadnám 
Bencsik János alelnök úrnak. 

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

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

Tisztelettel kérdezem, hogy az LMP által benyújtott módosító indítványokkal 
kapcsolatosan van-e kiegészítő észrevétele, indoklása Sallai úrnak. Ha igen, legyen 
szíves megtenni. 

 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen. Elsőként 

is tájékoztatni szeretném a bizottság tagjait, hogy ne tévesszen meg senkit az, hogy 
minden más előterjesztésnél ott szerepel megjegyzésben a háttéranyagpont 
forrásoldali megjelölése, míg az LMP-seknél ez nem történik. Ennek az az oka, hogy 
egyben nyújtottuk be az összes forrásoldalt, tehát a benyújtott komplex módosításban 
mindenünnen elvontunk forrásokat, csak nem biztos, hogy ezekből az ágazatokból, és 
emiatt nincs ott konkrétan a forrásoldali része.  

Alapvetően a módosító indítványok Magyarország környezetbiztonságát 
lennének hivatottak szolgálni és a természeti örökségünk megőrzésével kapcsolatos 
feladatokat elősegíteni. Ha megengedik, egyben bemutatom az összes módosító 
indítványt, és akkor utána külön-külön nem kérnék szót. Aminek a bemutatását el 
szeretném végezni, az az 53., 826., 835., 836., 837., 886., 2196., 2208. és 2214. számú 
módosító indítvány. 
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Kezdem ott, ahol az általános részt befejeztem. Az egyik költségvetési módosító 
indítványomban a nemzeti parkok költségvetését tartottam indokoltnak növelni. 
Alapvetően minden bizottsági tag számára ismert az, hogy a nemzeti parkok 
bevételeit jelentős mértékben érintette a földalapú támogatási rendszer 
degresszivitásának bevezetése, ami azt jelenti, hogy míg korábban a magyarországi 
nemzeti parkok kapták az egyik legtöbb területalapú támogatást, és ez jelentősen 
hozzájárult a fenntartásukhoz, ez a forrásoldal megszűnt, hiszen a kormány a múlt 
évtől bevezette a degresszív rendszert, és ez komoly kieséseket jelentett. Jelen 
pillanatban a nemzeti parkok túlnyomó többsége - tíz nemzeti parkról beszélünk - 
nem tudja saját bevételeit megteremteni, és emiatt ahhoz, hogy természetvédelmi 
feladatokat tudjanak ellátni, eleget tudjanak tenni a bemutatási, ismeretterjesztési 
kötelezettségeiknek, véleményem és megítélésem szerint érdemi forrásokra van 
szükség. A képviselőtársaimmal erre tettünk módosító indítványt.  

A 835. pontban az állami feladatokat átvállaló zöld civil szervezetek 
támogatása szerepel. Ez immár harmadik alkalommal kötelező kör, minden 
alkalommal megállapítom, és tisztelettel veszem, hogy itt ül mellettem dr. Turi-
Kovács Béla alelnök úr, aki utoljára 2002-ben környezetvédelmi miniszterként 
biztosította az utolsó érdemi forrásokat a zöld civileknek. Akkor közel egymilliárd 
forintból gazdálkodtak a magyarországi zöldcivil szervezetek, és ez megteremtette 
Közép-Európa egyik legnagyobb zöldcivil hálózatának rendszerét Magyarországon. Őt 
követően Kóródi Mária először ezt felére, 500 millióra csökkentette, majd az őt 
követő miniszterek először 350 millióra, 250 millióra, majd 90 millióra, Fodor Gábor 
esetében az volt az utolsó összeg. Most, jelen pillanatban az egykori egymilliárdos 
összeg 67 millióra rúg, ha jól emlékszem.  

Alapvetően, miután a magyar állam nem tud elégségesen megfelelni a 
környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok kihívásainak - egyébként ez nem 
magyar állami kötelezettség, tehát ezt nem róhatom fel -, a világban mindenütt 
nagyon komoly szerepet vállalnak fel ilyen jellegű zöldszervezetek, nagyon sok 
társadalmi munkát hozzáadva ezeknek a feladatoknak az ellátásához. Ezért azt 
gondoltam, hogy annak a fajta pályázati alapnak legalább a részbeni 
rekonstrukciójára, amit az első Orbán-kabinet végén tapasztalhattunk, szükség lenne 
forrásokat biztosítani. Ez volt a 835. pont. 

A 836. számú indítványban a szigetközi monitoringra tartottam indokoltnak 
beállítani forrásokat. Ennek elsődleges okát abban látom, hogy végre sok év után a 
magyar kormány, úgy tűnik, hajlandó előrelépni abban, amit az előző kormányok 
nem tettek meg, hogy a hágai döntés végére járjanak, és megpróbálják ahhoz a 
méltányossági vízmegosztáshoz, amit a hágai döntés előír, illetve ahhoz a 
kötelezettséghez, amit a kétoldalú megállapodás előír, a szükséges hátteret 
megteremteni. Ezzel kapcsolatosan egy miniszteri biztos, azt hiszem, az Igazságügyi 
Minisztériumhoz tartozó miniszteri biztos jár el ezekben a feladatokban, azonban 
bármilyen későbbi jogvita rendezésében nagyon-nagyon nehéz lesz a magyar félnek 
bármit rendeznie, ha megszünteti azt a monitoringot - amit már megszüntetett 
egyébként -, ami alapvetően az elmúlt évtizedben folyamatosan monitorozott és 
biomonitoring-adatokat gyűjtött az ökológiai változásokról. Enélkül nagyon nehéz 
lesz vitás helyzetben a tárgyalási pozíciónkat erősíteni, emiatt ezen 
monitoringfeladatok ellátását nagyon-nagyon indokoltnak tartjuk. 

A 837. pontban az országos környezeti kármentesítési program érdemi 
kiegészítésére tettünk javaslatot. Mindannyiunk számára ismert - hiszen volt itt a 
bizottság előtt is az Illatos úti eset -, és azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag nincs 
meg a forrása annak, hogy Magyarország kémiai biztonságához, vegyi biztonságához 
szükséges források biztosítottak legyenek. Nincs olyan jellegű tartaléka 
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Magyarországnak, amely célul tűzné ki azt, hogy az ilyen jellegű vegyi biztonságot 
veszélyeztető ügyekben el tudjon járni.  

Magyarországon az Illatos út gyakorlatilag majdhogynem egy önkormányzati 
képviselő lelkesedéséből országos sajtóvisszhangot kapott, ugyanakkor 
megközelítőleg száz olyan lerakat van még az országban, ami alapvetően veszélyezteti 
a talaj biztonságát, a talaj vízbiztonságát, az egészségüggyel kapcsolatos vízbázis 
biztonságát. Ezek felszámolása, az évről évre következetesen történő előrelépés a 
veszélyek elhárításával kapcsolatos feladatokban véleményünk szerint kiemelt feladat 
kellene hogy legyen, alapvetően alkotmányos kötelezettsége az országnak ezt az 
egészségbiztonságot megteremteni, ezért nélkülözhetetlennek tartjuk az ezzel 
kapcsolatos források biztosítását. 

A 886. pontban a környezetvédelmi rendszer megerősítéséhez szükséges 
céltartalék bővítését tartottuk indokoltnak. Alapvetően az a benyomásunk, nekem 
személyesen is - hiszen bizottsági elnökként nagyon sok megkeresést kapok olyan 
ügyekről, amikor gyakorlatilag nem elégséges a hatósági eljárás, illetve a hatósági 
kapacitáshiány jelent problémát és jelent környezetveszélyeztetést -, sorra tudnám 
sorolni azokat az eseteket, ha lenne kedvem visszaélni a türelmükkel, amelyek az 
elmúlt két évben csak amiatt úsztak el Magyarország természeti értékgazdagságából, 
mert a hatóságok nem tudtak kellő szakértői háttér bevonásával megfelelő döntéseket 
hozni. Ezen költségek kiegészítésére, a hatóság megerősítésére, az ellenőrzések 
számának növelésével kapcsolatos költségekre építettünk be ebbe a módosítóba 
konkrét javaslatot. 

A 911. számú módosító indítvány konkrétan a vízügyi igazgatóságokhoz 
tartozik. Nem szeretném megismételni magam, alapvetően nagyon-nagyon 
elégtelennek tartom Magyarország vízgazdálkodásával kapcsolatos törekvéseket. 
Talán valamennyien tudják azt, hogy Magyarországra megközelítőleg 112 milliárd 
köbméter víz érkezik be, és 117 milliárd köbméter hagyja el az országot. Jelen 
pillanatban Magyarország alvízi ország, de nem képes arra, hogy vízmegtartó 
gazdálkodást folytasson, habár mind a klímaváltozás, mind pedig az Alföld 
mezőgazdasági viszonyai alapvetően indokolnák nemcsak az öntözési rendszer 
kiépítését és fejlesztését, hanem azt is, hogy a talajvízkészleteink védelmével 
kapcsolatosan a lehető legnagyobb vízraktározást tudjuk megvalósítani. Az ehhez 
szükséges holtág-rehabilitáció, a VTT folytatása és az ezzel kapcsolatos 
tározórendszerek kiépítése nélkülözhetetlen feladata a magyar társadalomnak, hiszen 
nemcsak az árvízi biztonsághoz, hanem Magyarország mezőgazdaságához is 
nagymértékben tudnának ezen feladatok hozzájárulni. Ezért tartjuk indokoltnak ezt a 
módosítást.  

A következő módosító indítvány az 1302. számú módosító indítvány, amelyet a 
klíma-, energia-, és zöldgazdaság-politikai ágazati programok megvalósítására 
terveztünk beállítani a zöldgazdaság-finanszírozási rendszer megvalósítására. 
Alapvetően abból indultunk ki - ha már az előbb Turi-Kovács Béla alelnök urat 
említettem, akkor említsem Bencsik János alelnök urat is, aki korábbi klímavédelmi 
munkájával olyan stratégiai tervek elkészüléséhez járult hozzá, amelyek 
megvalósítására évek óta nincs pénz. Ezeknek a gazdasági hátteréhez, ezeknek a 
megvalósítási eszközrendszeréhez, ezeknek a vállalkozási rendszereknek a 
kiépítéséhez forrásokra van szükség. A nemzeti adaptációs stratégia vagy 
alkalmazkodási stratégia és a klímavédelmi stratégia nem fog megvalósulni, ha ehhez 
nem párosul egy bölcs gazdaságtámogatási rendszer és egy bölcs finanszírozási 
rendszer. Ennek a megvalósítását tűztem ki célul, támogatva szintén egy 
kormánypárti képviselőtársunk korábbi munkájának a forrásoldalát. 
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A következő módosító indítvány, amelyet frakciónk benyújtott, a 2196. számú 
módosító indítvány, amely már bevételi oldalakat növelne, hiszen gyakorlatilag nem 
látjuk - egyben mondom akkor a következő három módosítót - elégségesnek azon 
törekvéseket, amelyeket az ország jelen pillanatban a környezetpolitikai ökoadó-
rendszerével kapcsolatban megvalósít. Nagyjából azt lehet mondani, hogy a 
termékdíjrendszer nem működik, nem zöldadóként funkcionál, hanem a 
költségvetést egészíti ki, ugyanakkor nincs olyan szabályozó jellege, ami érdemben 
terhelné a környezetkárosító tevékenységeket és a környezetterhelést érdemben 
megadóztatná. Ezek a költségvetés számára érdemi bevételek lennének, és 
mindamellett nevelő hatással tudnának hozzájárulni ahhoz, hogy Magyarország 
környezettudatosabb jellege megvalósuljon. Ez hatással lehetne a gazdaság és a 
társadalom fejlődésére is. 

Nagyon köszönöm a türelmüket, és bármelyik módosító indítvánnyal 
kapcsolatban további kérdés esetén állok rendelkezésükre. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a képviselő úr bőséges indoklását. Kérdezem, hogy 

a módosító indítványokkal kapcsolatosan van-e valakinek észrevétele. (Jelzésre:) 
Turi-Kovács Béla alelnök úré a szó. 

 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Szükségesnek tartom a jegyzőkönyv, de valamennyiünk számára elmondani, hogy az 
a támogatási összeg, amit az elnök úr nem először megemlít, és ezt köszönöm neki, 
egy rendkívüli időszakban történt, amikor az első Orbán-kormány elsődleges célja 
volt, egy nagyon fontos célja, talán kiemelt célja, így pontosabb, az európai uniós 
csatlakozás előkészítése. Itt a civil szervezeteknek külön szerepe volt, ezekre külön 
szükség volt, és ezek a civil szervezetek nem voltak készek arra, hogy ennek a 
feladatnak megfeleljenek, ezért a feladatra alkalmassá kellett tenni a civil 
szervezeteket.  

Ma osztom a kormánynak azt az álláspontját, hogy a civil szervezeteknek 
elsősorban a saját gazdálkodásukra és a saját önállóságukra kell törekedni, mert az 
önállóságukat és a függetlenségüket jelentős mértékben befolyásolja, ha kifejezetten 
költségvetési emlőkön élnek, ezek a költségvetési emlők ugyanis kormánytól függően 
mindig más és más irányultságúak lehettek. Következésképpen a civil szervezeteknek, 
azt kell mondanom, éppen az a specifikuma, hogy az, amivel önmagukat politikán 
kívülinek vallják, mégis a politika befolyásolói, éppen ezen a területen, azt gondolom, 
a függetlenségük korlátozásával járhat.  

Ezért a magam részéről úgy gondolom, hogy érthető az az indok, ha szükséges 
és csak szükséges mértékű az a támogatás, amit a költségvetés tartalmaz. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Kepli Lajosé a szó. 
 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Én Turi-Kovács alelnök úrnak ezt az indoklását eléggé 

sajátos, fideszes és egy kicsit meredek indoklásnak is tartom, miszerint attól, hogy 
valaki állami támogatást vesz igénybe vagy állami támogatást fogad el, az a politikai 
semlegességét érintené. Sajnos, jelen pillanatban valóban ez alatt a kormányzat alatt 
azt látjuk, hogy a támogatások kiosztása a politikai hűség alapján történik meg, de 
azért remélhetően nem mindig ez lesz a jellemző, remélhetően ez a hozzáállás 
változni fog, és a civil szervezetek valóban az érdemi tevékenységük alapján kapják 
meg ezeket a forrásokat. Én ezt megelőlegezve mindenesetre támogatni fogom ezt a 
módosító indítványt. Köszönöm. 
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ELNÖK: Sallai képviselő úré a szó.  
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen én is azt, 

hogy erről a témáról beszélhetünk bővebben. Teljes mértékben akár el is tudnám 
fogadni a miniszter úrnak, alelnök úrnak a véleményét abban az esetben, ha 
egyébként a költségvetés nem több milliárd forintnyi ilyen összeget tartalmazna 
teljesen más célterületekre. Mindaddig, amíg csak azok a fejezetek, amelyekről 
beszélek, 2,6 milliárd forintot irányoznak elő, mondjuk, a nemzeti agrárkamarának 
úgy, hogy közben tízmilliárdos egyéb EU-s támogatást valósít meg, úgy, hogy közben 
félmilliárdot költ egy honlap kivitelezésére, minden bizonnyal nem tudom ezt 
elfogadni. 

Ugyanígy nehéz elfogadnom, miközben a Nemzeti Együttműködési Alapból, a 
korábbi NCA-ból a másik tárca, bocsánat, a humán erőforrás… (Jelzésre:) Az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma - köszönöm szépen a segítséget - Soltész államtitkár úr 
ideje alatt ezen forrásokból megközelítőleg szintén milliárdos tételeket ad oda olyan 
civil szervezetek működésére, amelyek közfeladata megkérdőjelezhetetlen ugyan, de 
sokkal kisebb mértékben befolyásolja a magyar emberek egészségét.  

És ha már itt tartunk, hogy megnézzük, kell-e a kormányzatnak támogatni a 
civil szervezeteket, akkor felhívom a képviselőtársam figyelmét, hogy csak az FM 
fejezete több milliárd forintban tartalmaz különböző érdekképviseleti szervezeteknek, 
akiket kiemelt partnerként kezel a minisztérium, támogatásokat és együttműködési 
alapokat. Ha mindez nem lenne így, el tudnám fogadni a véleményét, de az az 
egyenlőtlen bánásmód és a kettős mérce, amit a kormány ilyen szinten megvalósít, 
nehezen teszi elfogadhatóvá ezt az álláspontot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: További hozzászólási szándékot nem látok, így visszaadom az elnöklés 

feladatát Sallai úr számára. 
 

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

Köszönöm szépen. Miután a hozzászólási kört az alelnök úr lezárta, ezért rögtön a 
tárcát kérdezem, hogy tud-e egységesen nyilatkozni vagy pedig pontonként menjünk 
az álláspontjukat illetően.  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Bár a mostani 

képviselői hozzászólások csak a civil szervezetek támogatására korlátozódtak, de 
felsorolásra és indoklásra az összes került, engedjék meg, hogy én is egyben 
válaszoljam, hogy ezeket nem tudjuk a tárca részéről támogatni. 

 
ELNÖK: Rendben van. Ebben az esetben akkor rögzítjük, hogy a 

Nemzetgazdasági Minisztérium a Lehet Más a Politika frakciójának benyújtott 
módosító indítványait tárcaálláspontként nem támogatja. 

Megkérdezem még, hogy ezekkel kapcsolatban bárki másnak van-e kérdése, 
hozzászólása. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor ebben az esetben indulhat a 
szavazás. 

Az első szavazási pont az 53. számú módosító indítvány. Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy ki az, aki támogatja ennek benyújtását. Kérem, az 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal forrásaival kapcsolatos. 1 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
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(Szavazás.) 7 nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodással az 53. pontot 
nem támogatta a bizottság. 

A következő a 826. számú módosító indítvány, a nemzeti parki igazgatóságok - 
bemondom akkor konkrétan, hogy miről van szó, ha segítem ezzel a munkájukat - 
költségvetésének a kiegészítése. Ez is a központi forrásból van finanszírozva, tehát 
nincs külön forrás megjelölve. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, az 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodással, 4 ellenszavazattal nem támogatta a 
bizottság. 

A következő a 835. számú módosító indítvány. Ez az előbb emlegetett, állami 
feladatokat átvállaló zöld civil szervezetek támogatásának költségvetési módosító 
indítványa. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) 3 igen. Ki 
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 6 
tartózkodással nem fogadta el a bizottság.  

A következő a 836. pont, a szigetközi monitoringhoz szükséges forrásbiztosítás. 
Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki 
nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen. Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 7 tartózkodással nem fogadta el a bizottság.  

A következő a 837. pont, az országos környezeti kármentesítési program 
forrásainak kiegészítése. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 3 igen. Ki 
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 5 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 
tartózkodással és 5 ellenszavazattal nem fogadta el a bizottság. 

A 886. számú módosító indítvány a következő, a környezetvédelmi 
intézményrendszer megerősítéséhez szükséges források biztosítása. Kérdezem, hogy 
ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem 
szavazattal elutasította a bizottság. 

A 911. pont a következő, a vízügyi igazgatóságokkal kapcsolatos, a 
vízgazdálkodási feladatok ellátáshoz szükséges forrásbiztosítás. Kérdezem, hogy ki az, 
aki támogatja. Kérem, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 2 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodással elvetette 
a bizottság. 

Az 1302. pont esetében meg kell említenem, hogy ehhez konkrétan meg van 
nevezve a forrásoldal, ez a háttéranyag 1080. pontjában megtalálható. Ez a 
zöldgazdaság-finanszírozási rendszer, a klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai 
ágazati programok és klímavédelem forrásainak biztosítása. Kérdezem, hogy ki az, aki 
ezt a módosító indítványt támogatja. Kérem, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 1 
igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 7 
tartózkodással elvetette a bizottság. 

A következő módosító indítvány a 2196. pont, ez már az ökoadó bevezetésével 
kapcsolatos forrásoldali módosító indítvány a környezetterhelési díjakkal 
kapcsolatban. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja ennek a bevezetését. Kérem, az 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 5 
nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodással nem fogadta el a bizottság. 

A következő a 2208. számú módosító indítvány, szintén forrásoldali módosító 
indítvány, gyakorlatilag a szén-dioxid-adó- és kvótabevétellel kapcsolatos 
forrásmeghatározás. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja ezt a módosító indítványt. 
Kérem, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 5 
nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodással elvetette a bizottság. 

És az utolsó ilyen jellegű módosító indítvány szintén forrásoldali módosító 
indítvány, a központosított bevételekből a termékdíjak növelésével kapcsolatos 
törekvése az ökoadóknak. (Jelzésre:) Bocsánatot kérek! Ez a 2214. számú indítvány. 
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Kérem, kézfeltartással jelezze az, aki támogatja ezt az indítványt! (Szavazás.) 1 igen. 
Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 
tartózkodással a bizottság elvetette.  

Nagyon szépen köszönöm a türelmüket, az odafigyelést és a koncentrációt erre 
a munkára. Ezzel a módosító indítványok végére értünk, így a részletes vita ezen 
szakaszát, a második szakaszát lezárhatom.   

Mivel volt egy módosító javaslat Bartos Mónika képviselőtársunk 
előterjesztésében, amit a bizottság támogatott, ennek a kiegészítésére nem teszek 
indítványt, ennek a benyújtására sor fog kerülni.    

Kérdezem, hogy további bizottsági módosító indítványra van-e bárkinek 
indítványa. (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. 

Ebben az esetben kérdezem a bizottságot, hogy felhatalmazza-e az elnököt 
arra, hogy gondoskodjon a bizottság részletes vita során meghatározott döntéseinek 
megfelelő, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslata aláírásáról és 
benyújtásáról. Kérem, aki a felhatalmazást ehhez megadja, az jelezze! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy egyhangú. 

Döntés a részletes vita lezárásáról 

Ebben az utolsó szakaszban akkor döntünk a részletes vita lezárásáról. Kérem, 
hogy aki a részletes vita lezárását támogatja, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy egyhangú. 

És a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és benyújtásáról is döntenünk 
kell. Kérem, hogy aki ezt támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 7 igen. Ki az, 
aki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 2 
nem szavazat. Így lezártuk a részletes vitát, a benyújtásról szóló jelentést elfogadtuk.  

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a kisebbségi vélemény és a többségi 
vélemény képviseletére van lehetőség. Kérdezem a kormánypárti képviselőtársaimat, 
hogy többségben maradt véleményüket képviselik-e az Országgyűlés plenáris ülésén. 
(Jelzésre:) Írásban lehet a költségvetés kapcsán benyújtani, rendben van, köszönöm 
szépen a segítséget. Ebben az esetben a benyújtás időpontja 2016. május 19., 
csütörtök, azaz ma 16 óráig lehet ezeket benyújtani. A bizottsági titkárságra kell most 
benyújtani, és onnan egységesen fogjuk képviselni, így aztán a kisebbségben maradt 
képviselőtársaim is ezt megtehetik.  

Köszönöm szépen az előterjesztő részvételét, köszönöm szépen a türelmüket és 
a segítségüket. Az 1. napirendi pontot ezzel lezárom. (Dr. Turi-Kovács Béla távozik az 
ülésről.) 

Egyebek  

Áttérünk a 2. napirendi pontra, az egyebekre. Az egyebek kapcsán szeretném 
jelezni, hogy Heringes képviselőtársunk egy kezdeményezéssel kíván élni, így 
megadom a szót Heringes Anita képviselőtársunknak. 

 
HERINGES ANITA (MSZP): Nagyon szépen köszönöm. Az egyebek 

napirendben szeretném kezdeményezni, hogy az őszi ülésszakban a hulladékkal 
kapcsolatban egy tematikus napot tűzzön ki a bizottság, és ehhez kérem majd a 
fideszes többség támogatását. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én a magam részéről tudom támogatni. Ebben az 

ülésszakban már nagyon nehéz lenne összehozni, de az őszi ülésszakban konkrétan a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos tematikus ülést megpróbáljuk akkor 
megszervezni, ez ügyben keresni fogom a kormánypárti kabinet titkárát. (Bencsik 
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János: Támogatom.) Köszönöm szépen. Akkor már csak a részleteket kell majd 
tisztázni. 

A következő üléssel kapcsolatban tájékoztatni szeretném önöket, hogy ha a 
héten benyújtott előterjesztésekhez van kapcsolódási szándék, akkor a jövő héten 
üléseznünk kell. Egyelőre nem tudok még ilyenről, habár viszonylag intenzív és aktív 
munkát fejtett ki a kormány az elmúlt napokban ez irányban, tehát majd ezeket 
részletesen átnézzük. 

Tájékoztatni szeretném a bizottság tagjait, hogy a május 30-ai héten a 
hulladékgazdálkodási törvény módosítására benyújtott T/10350. törvényjavaslat 
részletes vitáját kell majd lefolytatnunk, ebben kijelölt bizottság leszünk, illetve nagy 
nehezen összejött a vegyi anyagos, kémiai biztonsággal kapcsolatos tematikus ülésnap 
is, erre az időpontra sikerült egyeztetnünk ezt. A kormányoldallal még pontosítunk, 
de ha minden jól megy, akkor ott a hét elején meg tudjuk tartani ezt a tematikus ülést. 
(Jelzésre:) A titkár úr szerint nem annyira tudjuk megtartani. Dehogynem! Ez csak 
szándék kérdése, és mindig megvan a jó szándék, ha valamit igazán akarunk, így 
aztán majd az ez irányú szándékot próbálom javítani.  

Az ülés berekesztése 

Megkérdezem, hogy az egyebek kapcsán bárkinek más javaslata, vagy 
hozzászólása, vagy véleménye, vagy közlendője van-e. (Senki sem jelentkezik.) Ebben 
az esetben, amennyiben nincs, mindenkinek megköszönöm a türelmét, a bizottság 
munkáját és a bizottság munkáját figyelemmel kísérők türelmét. Mindenkinek 
további szép napot kívánok! Köszönöm szépen a munkatársaknak is.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 15 perc) 

Bencsik János  
a bizottság alelnöke 

 

Sallai R. Benedek 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 
 

 


