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J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 
2016. július 8-án, pénteken 10 órára  

a Képviselői Irodaház V. emelet 532. számú tanácstermébe 
összehívott és napirend elfogadása nélkül véget ért üléséről 
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Napirendi javaslat 

 

1. Tájékoztatás a fővárosi kiemelt beruházások jelenlegi állapotáról, és 
állásfoglalás kialakítása a fővárosi zöldfelületek védelme érdekében szükséges 
intézkedésekről 
Tájékoztatást ad: 
Miniszterelnökség képviselője 
Földművelésügyi Minisztérium képviselője 
Greenpeace Magyarország Egyesület képviselője 
Levegő Munkacsoport képviselője 

 
2. Egyebek 



4 

Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Sallai R. Benedek (LMP), a bizottság elnöke 
 
Heringes Anita (MSZP) 
Kepli Lajos (Jobbik)  
 

 

A bizottság titkársága részéről  

Hatvani Szabolcs, a bizottság munkatársa  
 

 
Meghívottak 

Schmidt Hajnalka ügyvezető igazgató (Greenpeace Magyarország 
Egyesület)  
Kaufer Virág nemzetköziportfólió-menedzser (Greenpeace 
Magyarország Egyesület)  
Lukács András elnök (Levegő Munkacsoport)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 06 perc) 

Az ülés megnyitása 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! Az öt perc elteltét regisztrálhatom, további várakozásnak nem sok 
értelmét látom. 

Ennek megfelelően szeretném megnyitni a Fenntartható fejlődés bizottságának 
július 8-a 10 órára meghirdetett ülését, amit rendkívüli ülésként javasoltak a 
bizottság ellenzéki tagjai meghirdetésre, egyetlen napirendi ponttal: „Tájékoztatás a 
fővárosi kiemelt beruházások jelenlegi állapotáról, és állásfoglalás kialakítása a 
fővárosi zöldfelületek védelme érdekében szükséges intézkedésekről.  

Kértük, hogy a Miniszterelnökség képviselője, a Földművelésügyi 
Minisztérium képviselője, a Greenpeace Magyarország és a Levegő Munkacsoport 
segítsen nekünk ennek a helyzetnek a tisztázásában. Ez nem jelenti azt, hogy bárki 
más nem kaphat szót, mindenki másnak a szó megadásához csak a bizottság 
engedélye szükséges, de mindenki más is részt vehet a vitában, ha bizottsági ülés lesz 
belőle. Második napirendi pontként az egyebek megtárgyalására tettem javaslatot.  

A rendkívüli ülés összehívásával kapcsolatban az volt a határozott szándékunk, 
hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fővárosban zajló események kapcsán a közel 
kétmillió ember életminőségét alapvetően befolyásoló zöldfelületek védelme olyan 
fázishoz érkezett, amelyet nem tekinthetünk tovább lokális ügynek, nem tekinthetjük 
fővárosi ügynek, egyre inkább úgy látszik, hogy országos környezet- és 
természetvédelmi és a fővárost érintő általános fenntartási ügyként kell hogy 
kezeljük. 

Csak néhány példa, ha megengedik, hogy miért javasoltuk a bizottsági ülést. A 
Városliget- és a múzeumliget-projektben körülbelül 600-800 fa kivágására kerülne 
sor - jelen pillanatban ennyiről tudunk, ennyi ismert. Az Orczy-kert esetében 131 fa 
kivágásáról tudunk, amiből ugyan lehet, hogy csak 101 lesz, de ennek ellenére százas 
nagyságrendben. A római-parti mobilgátnál 1500 fa és természetes parti föveny 
három kilométeres szakaszon; a József nádor téri mélygarázs építése során 24, 
gyakorlatilag az összes fa kivágásra került; a Kossuth téri mélygarázs során már 
megvalósult több mint 200 fa kivágása; a Széll Kálmán téren szinte minden fát 
kivágtak, ami ott volt, és az újak egy része is most már erőteljesen pusztulóban van, és 
a Dagály uszoda esetében további száz fa kivágásáról van szó. És ehhez jönnek a 
kisebb törekvések, és mindezek együttes hatásaként feltételeztük ellenzéki 
képviselőtársaimmal a bizottságban azt, hogy jó lenne, ha ezt az ügyet egyre inkább 
megpróbálnánk szakmai kérdésként kezelni. Ez most már lassan a jelenlegi 
kormányzat Zengő-ügye vagy Tubes-ügye lesz. Egyre inkább úgy látszódik, hogy ez 
nem egy lokális kérdés, egyre inkább úgy látszódik, hogy valamennyiünket érintő 
kérdés, valamennyiünk életét és a főváros életét befolyásoló kérdés. 

Azt hiszem, hogy egy-egy nemzet kultúráját mindig leszűrhetjük néhány ilyen 
indikátorral, és az egyik ilyen az, hogy hogyan viszonyul a természeti örökséghez, 
hogyan viszonyul azokhoz a természeti értéket képző élőhelyekhez, amelyek 
identitásának részét képezik. Azt gondolom, hogy miután olyan korú parkokról és 
fákról van szó, amelyek a magyar történelem nagy pillanataiban már ott álltak az 
elmúlt 100-150 évben, ezért nem tekinthetünk el attól, hogy ez a kérdés nem pusztán 
szakmai, hanem érzelmi kérdés is. 

A magam részéről, ha úgy tetszik, szégyellem magam, hogy korábban helyi 
ügyként akartam ezt kezelni, és úgy tekintettem, hogy ezt a fővárosiaknak kell 
intézniük. Egyre inkább úgy látszik, hogy ez az álláspont nem volt helyes, és sokkal 
hamarabb kellett volna lényegesen nagyobb felületet adni ennek. Éppen ezért ezúton 
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szeretném megköszönni az összes ligetvédő civilnek, az őket támogató civil 
szervezeteknek, hogy ellátták azt a feladatot, amelyet jelen pillanatban még a politika 
nem tudott ellátni, hogy megvédje azokat az értékeket, amelyek azért valamennyiünk 
közössége számára fontosak. 

Mentségünkre szolgáljon, hogy a parlamentben és itt, a bizottságban is több 
esetben esett szó erről, több esetben vitáztunk erről, a parlamenti vitákban 
folyamatosan és következetesen kiálltunk a fővárosi zöldfelületek védelme mellett, és 
önálló képviselő indítványként Tóth Csaba MSZP-s képviselőnek a kezdeményezésére 
is próbáltunk itt ellenzéki összhangot teremteni, ami viszont sajnos nem valósulhatott 
meg. Éppen ezért ezúton szeretném pótolni azt a hiányosságot, hogy igenis országos 
visszhangot kell adni és országos ügyként kell kezelni azt, ami a főváros 
zöldfelületeivel történik, és ennek érdekében tettünk javaslatot ellenzéki 
képviselőtársaimmal, Heringes Anitával és Kepli Lajossal, hogy ez a bizottsági ülés 
létrejöjjön.  

A határozatképtelenség megállapítása 

Jelen pillanatban meg kell állapítanom, hogy a bizottság nem szavazatképes. 
Valamennyi ellenzéki képviselő megjelent a bizottságból, de sajnos nem 
köszönthetünk egyetlen kormánypárti képviselőt sem, így aztán formálisan azt kell 
tegyem, hogy berekesszem az ülést, és onnantól kezdve egy informális Ligetcsúccsá 
vagy bármi ilyesmivé alakítsam át az itteni találkozót.  

Arra kérem meg az Országgyűlés Hivatala munkatársait, hogy a szabályzat 
vonatkozó részeinek megfelelően minden további hangrögzítést és szövegrögzítést 
valósítsanak meg, és ennek megfelelően, a házszabályi értelmezések szerint a 
következő bizottsági ülésen fogom tudni kérni a bizottságot, hogy ezek hivatalos leirat 
formájában nyilvánossá váljanak a parlament honlapján. Bízom benne, hogy legalább 
ezt támogatni fogják kormánypárti képviselőtársaim.  

Az ülés berekesztése 

Ennek megfelelően szavazatképesség hiányában az ülést berekesztem, és a 
Fenntartható fejlődés bizottsága mai ülését lezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 12 perc) 

 
 
 
 
 
 

  Sallai R. Benedek 
a bizottság elnöke 

 
 

Jegyzőkönyvvezetők: Horváth Éva Szilvia és Bihariné Zsebők Erika 
 
 
 


