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Napirendi javaslat  

 

1. A központosított hulladékgazdálkodási rendszer problémáinak azonnali 
megoldásáról címmel benyújtott határozati javaslat (H/10911. szám)  
(Tóbiás József, Heringes Anita, Szabó Sándor és Harangozó Gábor István 
(MSZP) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

2. Az állatvédelem jogi és intézményi kereteinek fejlesztésének szükségességéről 
szóló határozati javaslat (H/10848. szám)  
(Sallai R. Benedek (LMP) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

3. Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11836. szám)  
(Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Lázár János (Fidesz) és Dr. Vejkey Imre (KDNP) 
képviselők önálló indítványa)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

4. Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2015. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/10540. szám)  
(Az Igazságügyi bizottság önálló indítványa)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

5. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11901. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján)  

6. A bizottság 2016. évi őszi ülésszakra vonatkozó munkaprogramjának 
megvitatása és elfogadása 

7. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  
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Elnököl:  Sallai R. Benedek (LMP), a bizottság elnöke  
Bencsik János (Fidesz), a bizottság alelnöke 

  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Bartos Mónika (Fidesz)  
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Manninger Jenő (Fidesz)  
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Kepli Lajos (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott 
 

Simonka György (Fidesz) Varga Gábornak (Fidesz) 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Hatvani Szabolcs, a bizottság munkatársa 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 33 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi 
javaslat elfogadása 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szép jó napot kívánok mindenkinek! Tisztelettel elnézést kérek az 5 perces csúszás 
miatt, de ebben a pillanatban határozatképesek lettünk, és ennek megfelelően, 
hogyha megengedik, akkor a 2016-os őszi ülésszak első fenntartható fejlődés 
bizottsági ülését ezennel megnyitnám. 

Nagy tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, az Országgyűlés Hivatalának 
munkatársait és minden érdeklődőt, aki figyelemmel kíséri a bizottság munkáját. 

A határozatképesség megállapítását követően be kell jelentenem, hogy egyetlen 
helyettesítésről tudok idáig, Simonka György képviselőtársunkat Varga Gábor 
képviselőtársunk helyettesíti. További helyettesítés nincs. Innentől kezdve a 
napirendi javaslat megvitatására kerülne sor. 

A mai bizottsági ülésen első napirendi pontként jogszabályi kötelezettségek 
miatt a tárgysorozatba vételéről kell döntenünk „A központosított 
hulladékgazdálkodási rendszer problémáinak azonnali megoldásáról” címmel 
benyújtott határozati javaslatról, amely az informatikai hálózaton H/10911. számon 
érhető el, Tóbiás József, Heringes Anita, Szabó Sándor, Harangozó Gábor István 
képviselőtársaink önálló képviselői indítványa.  

A mai ülésen mindenképpen meg kell hogy hozzuk ezt a döntést, mert erre a 
Házszabály kötelez bennünket. 

Második napirendi pontként az állatvédelem jogi és intézményi kereteinek 
fejlesztésének szükségességéről szóló határozati javaslat tárgysorozatba vételéről kell 
döntenünk. Ez a parlament informatikai hálózatában a 10848. számon érhető el. 
Szintén jogszabályi kötelezettség, egy májusi beadványról van szó, tehát hogy ennek a 
tárgysorozatba vételéről döntsünk, személyemnek az önálló képviselői indítványáról 
van szó. 

Harmadik napirendi pontként az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 
1997. évi XLVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz való csatlakozásról 
kell döntenünk, amely az informatikai hálózatban a T/11836. számon érhető el. 
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr, Lázár János miniszter úr és dr. Vejkey 
Imre képviselőtársunk önálló indítványáról van szó. 

Negyedik napirendi pontként az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 
2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslatról 
kell döntenünk. Szintén csatlakozásról van szó a H/10540. számon. 

Ötödik napirendi pontként a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, ahol szintén csatlakozásról kell 
döntenünk, az informatikai hálózatban a T/11901. számon érhető el. 

A hatodik napirendi pontban az első üléshez híven, hogyha lehet, akkor 
döntenénk a 2016. évi őszi ülésszakra vonatkozó munkaprogramunk megvitatásáról 
és elfogadásáról. A hetedik napirendi pontban pedig az egyebek kerülne 
megtárgyalásra. 

Tisztelettel kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e a napirenddel 
kapcsolatban észrevétel, kérdés vagy egyéb javaslat. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs 
ilyen, így szavazásra teszem fel. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy elfogadják-e a 
napirendet. Kérem, kézfeltartással jelezzék, amennyiben elfogadják! (Szavazás.)  
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Megállapítom, hogy egyhangú. A napirendet elfogadtuk, és így rögtön meg is 
kezdhetjük a tárgyalását. 

A központosított hulladékgazdálkodási rendszer problémáinak 
azonnali megoldásáról címmel benyújtott határozati javaslat (H/10911. 
szám) (Tóbiás József, Heringes Anita, Szabó Sándor és Harangozó Gábor 
István (MSZP) képviselők önálló indítványa) (Döntés képviselői önálló 
indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Az előzőekben elmondottaknak megfelelően az első napirendi pontban a 
központosított hulladékgazdálkodási rendszer problémáinak azonnali megoldásáról 
szóló határozati javaslat kerülne megtárgyalásra. A benyújtó képviselőtársaink közül 
Heringes Anita képviselő asszony az, aki jelen van, és jelezte, hogy a határozati 
javaslatot bemutatja a bizottságnak. Megadom a szót. 

Heringes Anita szóbeli kiegészítése 

HERINGES ANITA (MSZP): Nagyon szépen köszönöm. Már a nyár elején 
érezhető volt, hogy az április 1-jével létrehozott nemzeti hulladékkezelő és koordináló 
vállalat megbukott, és ezt nyáron csak bizonyítani tudta. Hiszen április 1-jével hozták 
létre ezt a vállalatot, amely április 1-jétől nyár végéig pont semmit nem csinált azon 
kívül, hogy havi 23,8 millió forint bért fizetett ki, közbeszerzést írt ki felső- 
középkategóriás gépjárművek beszerzésére, és havi 11 ezer euróért irodát bérelt 
magának a belváros közepén. 

Egyetlenegy feladata lett volna, kiküldeni a számlákat a szemétszállítási díjról 
a lakosságnak, melyre a nyár végéig bár a közbeszerzést kiírták, de a közbeszerzésről 
döntés nem volt, hogy ki fogja megcsinálni, kinyomtatni a számlákat, ki fogja 
eljuttatni a lakossághoz. 

Ez egy olyan vállalat, amely egyelőre pénznyelőként üzemel, számlagyárnak 
hozták létre, de annak sem felelt meg, amire létrehozták.  

Éppen ezért a határozati javaslatot már májusban benyújtottuk. Mi azt hittük, 
hogy a nyáron valamelyest megoldódik a hulladékgazdálkodási probléma, a 
szemétszállítási probléma, és a számlázást is valahogy meg tudják oldani, de sajnos 
semmi nem történt. Augusztusig arról volt szó, hogy akkor mindenki meg fogja kapni 
augusztus végéig a számláit, ehhez képest szeptember elején még mindig voltak 
lakosok, akik nem kapták meg a számlákat az elmúlt fél év szemétszállítási díjáról. 

Éppen ezért nyújtottuk be határozati javaslatunkat, hogy ha ez a törvény, ami 
egyébként megalapozza a hulladékgazdálkodás rendszerének működtetését, az elmúlt 
három évben 26 módosításon van túl, akkor azt gondoljuk, hogy ez a törvény rossz. 
Bebizonyosodott számtalanszor, hogy nem működik, a rendszert egyébként ez a 
kormány maga, ennek a törvénynek a meghozatalával tette tönkre. Éppen ezért 
kérjük a határozati javaslatunkban, hogy kezdjük elölről ezt az egész témát, alkossunk 
egy olyan törvényt, amely működőképes, ami a szakma számára is megelégedéssel 
van, a nagy részben nonprofit önkormányzati tulajdonú cégek működőképesek 
maradnak, nem központosítanak, nem számlagyárakat hoznak létre, nem felső-
középkategóriás kocsikat szereztetnek be a haveroknak, és nem egy olyan számlázási 
rendszert hoznak létre, amely végül is nem működik. 

Épp ezért kérem, hogy határozati javaslatunkat fogadják el, és bízzuk meg a 
kormány minisztereit, hogy alkossanak egy új törvényt, amely a lakosság számára 
megfelelő, az önkormányzati cégek számára megfelelő, és nem egy tönkretett 
rendszerben kell még működtetni a nonprofit cégeknek ezt a hulladékgazdálkodást és 
hulladékszállítást. Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen a határozati javaslat bemutatását. Kérdezem a 

bizottság tagjait, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban vélemények, 
hozzászólások vannak-e. A kormányoldalon nem látok, ezért Kepli Lajos 
képviselőtársamnak adom meg a szót. 

Hozzászólások 

KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Én is csak röviden szólnék. 
Üdvözlöm képviselőtársaimat az új őszi ülésszak kezdetén, és rögtön egy rendkívül 
rázós téma került elénk. 

Valóban nem működik a hazai hulladékgazdálkodási rendszer, ahol működik, 
ott is nagyon zötyögősen, és ezen a központi koordináló szerv vajmi keveset segített, 
úgyhogy ha másért nem, hát azért, hogy erről a plenáris ülés előtt ismét 
beszélhessünk, és megoldási javaslatainkat elmondhassuk, mindenképpen támogatni 
fogjuk a határozati javaslat tárgysorozatba vételét; mert azt gondolom, hogy így 
korrekt és így demokratikus, ha úgy tetszik. Ha van egy probléma, ami teljesen 
nyilvánvaló, hogy van; hiszen az, hogy egy cég, amely arra lett létrehozva, hogy 
számlázzon, fél éven keresztül nem képes számlázni, az nyilvánvaló probléma.  

A hazai hulladékgazdálkodás rendszerének nehézségei szintén problémát 
jelentenek. Beszéljünk róla! Kormánypárti képviselőtársaimat is arra biztatom, hogy 
adják meg a lehetőséget, hogy beszéljünk ismét a plenáris ülésen erről a témáról. 
Úgyhogy a Jobbik-frakció részéről támogatni fogjuk a tárgysorozatba vételt.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a kormánypárti oldalt, hogy kíván-e 

reagálni. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nem, úgy szeretnék szót kérni, ezért a 
levezetést átadom Bencsik János alelnök úrnak. 

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

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

úré a szó. 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen a szót. Összességében az 

előző ülésszak legvégén olyan példaértékű esemény történt, amiből akár arra is 
lehetne következtetni, hogy a Fidesz-KDNP megindul egy kicsit a demokratikusabbá 
váló irányba, ugyanis egy országgyűlési határozat formájában Schiffer András 
képviselőtársam javaslatára elfogadott az Országgyűlés egy olyan határozatot, amire 
korábban nagyon-nagyon kevés példa volt a nemzeti együttműködés rendszerében.  

Azt gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív irány, hogy az Országgyűlés 
időnként egy-egy ellenzéki javaslatot is érdemben megfontol, és nagyon bíznék benne 
vagy örülnék neki, ha ez a pozitív tendencia esetleg folytatódna. 

Részletesen megnéztem a határozati javaslatot. Egyetlenegy pontban, az 1. 
pontban van egy olyan megállapítás, ami arról szól, hogy az Országgyűlés 
megállapítja, hogy a központosított hulladékgazdálkodási rendszer 
fenntarthatatlanná vált és összeomlott, és teljes kudarc. Ez az egy, ami politikai 
tartalom benne, amit nyilvánvalóan egy kormánypárti többség nem fog támogatni, de 
ennek a módosítására megvan a kormánypárti képviselőtársaim lehetősége.  

Az összes többi pont szerintem szakmailag és tényszerűen ad ki feladatokat a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező minisztereknek, és azt hiszem, az is 
tényszerű, hogy mindannyian látjuk azt, hogy a hulladékgazdálkodási rendszerrel 
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kapcsolatban vannak problémák. Ennek megfelelően tiszteletben tartva kormánypárti 
képviselőtársaim azon érzelmeit, hogy az 1. pont esetleg módosításra szorulhat, ennek 
ellenére javasolnám a tárgysorozatba vételt, mert a témával érdemes lenne 
foglalkozni. Ezt kérem a kormánypárti többségű képviselőtársaimtól. Köszönöm 
szépen a szót. 

 
ELNÖK: Visszaadom az elnöklés feladatait 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, alelnök úr. Kérdezem a jelen lévő bizottsági tagokat, hogy van-e 
további kérdés vagy vélemény. (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs, így 
döntéshozatal következik. 

Határozathozatal 

Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a H/10911. határozati javaslat 
tárgysorozatba vételét. Kérem, hogy aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hat nem. Így 
matematikailag tartózkodás nem lehetséges. Köszönöm szépen.  

Az állatvédelem jogi és intézményi kereteinek fejlesztésének 
szükségességéről szóló H/10848. számú határozati javaslat (Döntés 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Így át kell térnünk a 2. napirendi pontra, ami az állatvédelem jogi és 
intézményi kereteinek fejlesztésének szükségességéről szóló határozati javaslat. 
H/10848. számon van az informatikai rendszerben, önálló képviselői indítványként 
jómagam nyújtottam be. Ennek megfelelően a napirendi pont levezetését átadnám 
Bencsik János alelnök úrnak.  

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

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

Tisztelettel megkérdezem Sallai képviselő urat, elnök urat, hogy szóbeli kiegészítést 
kíván-e fűzni az előterjesztéséhez. Ha igen, öné a szó.  

Sallai R. Benedek bevezetője 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm a szót és a lehetőséget. 
Képviselőtársaimat tájékoztatni szeretném arról, hogy nem volt meg a lehetőségem 
sajnos, a házszabály értelmében kormánypárti ellenjegyzés és támogatás is kellett 
volna ahhoz, hogy a bizottság keretein belül maga a bizottság bízzon meg szakértőt 
2015 elején az ügyben, hogy felülvizsgáljuk az állatvédelmi szabályozása hiányait és 
problémáit.  

Ennek megfelelően gyakorlatilag más megoldást kellett választanom. Ennek 
hiányában civil szervezetek sokaságát kellett bevonnom a munkába, és egy több mint 
féléves munka keretében tavaly őszre kialakult egy 6-7 pontos olyan javaslat, amely 
gyakorlatilag az állatvédelem szabályozásának teljes reformját teremthette volna meg.  

Ezzel párhuzamosan a tavalyi nyár és ősz folyamán több olyan országosan igen 
nagy érzelmeket felkorbácsoló esemény történt az állatvédelemben, amely joggal 
irányította rá erre a szakterületre a figyelmet, és emellett volt egy Kossuth téri 
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megmozdulás is, amely megmutatta ezeknek a kérdéseknek a társadalmi 
támogatottságát.  

Habár Bárándy Gergő MSZP-s képviselőtársam volt az, aki a kerekasztal 
munkájában jogalkotóként nagyon-nagyon aktívan részt vett, és a jobbikos Egyed 
Zsolt volt, akinek elejétől kezdve élveztük a támogatását. Ennek ellenére nem 
szerettem volna, hogy ez ellenzéki kezdeményezés legyen, mert nagyon örültem volna 
annak, ha az állatvédelem ügye alapvetően nem pártpolitikai kérdés, és nem politikai 
csatározások színterévé válik.  

Ennek megfelelően felvettem a kapcsolatot ez év elején Völner államtitkár 
úrral, és kértem azt, hogy anélkül, hogy bármiféle sajtótájékoztatót tartok vagy a 
tárgysorozatba vételét megkezdem ezeknek a jogszabály-módosítóknak, nem lehetne-
e arról szó, nem tudnánk-e megoldani azt, hogy az Igazságügyi Minisztérium saját 
hatáskörben ezeket a javaslatokat felülbírálja és megvizsgálja.  

Tavaly februárban kaptam arra ígéretet, hogy erre nagyon-nagyon gyorsan sor 
fog kerülni, és az Igazságügyi Minisztérium felveszi a kapcsolatot a Földművelésügyi 
Minisztériummal, és a lehető leggyorsabban jogszabály-módosítás történik.  

Ezt a határozati javaslatot, ami most előttünk van, idén májusban 4 hónap 
után nyújtottam be, miután semmi érdemi nem történt abban, amit 
kezdeményeztünk és szerettem volna, hogy ez ügyben történjen. A határozati 
javaslatban igyekeztem kerülni mindenféle olyan fogalmazást, ami a kormánynak 
felelősséget határoz meg vagy esetleg a kormánypártok számára kommunikációsan 
kedvezőtlen lenne, és igyekeztem teljes mértékben szakmailag csak arra koncentrálni, 
hogy egy kialakult helyzetben a tömegkommunikációs eszközök terjedésével a 
szociális háló terjedésével - miután egyre több fény derült ilyen jellegű eseményekre - 
lehessen kormánypárti támogatással ez ügyben érdemben előrelépni.  

Május óta, mióta benyújtottam a határozati javaslatot, mindössze annyi 
történt, hogy idén augusztus végén az Igazságügyi Minisztérium kiadott egy rövid 
közleményt, amiben négy sorban arról tájékoztatta a közvéleményt, hogy gondolkozik 
az állatvédelmi szabályozás szigorításán.  

Miután idén február óta - tavaly januárban kezdődött a történet -, idén 
februárban került az egész anélkül, hogy benyújtottam volna bármit vagy magukat a 
módosítókat benyújtottuk volna, emiatt azt gondoltam, hogy egy határozati javaslat 
némi noszogatásra és ösztönzésre hasznos lehet, hogy a kormánynak sokoldalú és 
sokszínű elfoglaltságai mellett erre a területre is egy kis energiát és erőforrásokat 
tudjon szállítani, ezért gondoltam azt, hogy esetleg egy határozati javaslattal az 
Országgyűlés felhívhatná a figyelmet ezekre a problémákra. 

Bizottsági tagtársaimtól azt kérem nagy tisztelettel, hogy támogassák ezt a 
határozati javaslatot. Pártpolitikai kérdést nem tartalmaz, kormánykritikát nem 
tartalmaz, teljes mértékben szakmai, és csak arról szól, hogy a lehető leggyorsabban a 
szükséges módosításokat meg kell tenni annak érdekében, hogy magyar 
állampolgárok érzelmei és a Magyarország területén, a Kárpát-medencében élő 
állatok minimális joga az emberektől, kínzástól és embertelen bánásmódtól való 
védelemre megvalósuljon.  

Ezért kérem tisztelettel a tárgysorozatba vételt. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Tisztelettel kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki kérdezni vagy 

hozzászólni az elhangzottakhoz. (Jelzésre:) Heringes képviselő asszonyé a szó. 
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Kérdések, hozzászólások 

HERINGES ANITA (MSZP): Azt gondolom, hogy ez az a javaslat, amit minden 
képviselőtársamnak támogatnia kell, hiszen ez tényleg pártpolitikán felül az ember 
legjobb barátjáról szól. Éppen ezért azt gondolom, hogy itt most tegyünk félre 
mindent, ami pártpolitikai alapon meghatároz minket, és tényleg úgy álljunk hozzá, 
hogy ez egy demokratikus parlament, ahol egy olyan kezdeményezést, ami tényleg 
jobbító szándékú, támogassanak a kormánypárti képviselők is. Így kérem őket, ők is 
támogassák. Mi az MSZP részéről támogatni fogjuk.  

 
ELNÖK: Kepli Lajos következik. 
 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm. Csak a jegyzőkönyv kedvéért: csatlakozva 

az előttem szólókhoz, nagyon nehezen tudok olyan indokot elképzelni, hogy miért ne 
lehetne egy állatvédelem szigorításáról, az állatvédelmi szabályok szigorításáról szóló 
javaslatot elfogadni, bár mi magunk is, illetve Egyed Zsolt képviselőtársam is több 
alkalommal terjesztett a parlament elé az állatkínzásokkal kapcsolatban a Btk. 
szigorításáról szóló törvénymódosítási javaslatot, amely nem került elfogadásra a mai 
napig, de a remény hal meg utoljára. Nagyon szeretnénk, hogyha nemcsak hogy 
csökkennének, de megszűnnének előbb-utóbb Magyarországon ezek a rendkívül 
kirívó állatkínzó esetek, és bizony ehhez szükség van a szabályok, az állattartási 
szabályok és a büntetési tételek módosítására egyaránt. Azért is hívott össze a Jobbik 
is állatvédelmi kerekasztalt a közelmúltban, illetve tett - mint azt már említettem - 
törvénymódosítási javaslatokat, úgyhogy teljes egészében támogatjuk Sallai elnök úr 
kezdeményezését, ahogy ezt tettük az eddigiekben is. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólási szándék? Turi-Kovács Béla alelnök 

úré a szó! 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Én azt gondolom, 

hogy az indítvány valós problémát próbál kezelni, kétségtelenül voltak olyan 
anomáliák az elmúlt időszakban, amelyek indokolják, hogy bizonyos lépések 
történjenek az állatok védelmében. Én azonban úgy vélem, hogy önmagában és 
általában a kiszabható büntetések szigorítása sem nem elégséges, sem nem kellő 
lehetőség a visszatartásra. Az a helyzet ugyanis, hogy a jelenlegi büntetési lehetőségek 
és tételek meggyőződésem szerint elégségesek lehetnének, ha ezeket ténylegesen 
végrehajtják. Így sokkal inkább arról van szó, hogy vajon az állatok 
életkörülményeinek a biztosítása kellő módon garantált-e törvényileg. Erőteljesen azt 
érdemes majd a következőkben végiggondolni, hogy például a háziállatok tartása 
esetében az a fajta szabályozás, amely most eléggé megengedő és olyan helyzeteket 
képes teremteni, aminek a következtében előállnak olyan régi szokások, mint ami a 
macskákkal kapcsolatos, ismerjük ezeket az egyébként ősinek mondható, de 
kegyetlen szokásokat, amelyek egy túlszaporodást kívánnak valamilyen módon a 
kistelepüléseken elsősorban, de most már a városokban is megoldani. 

Ezeknek a megoldása egy komplex és olyanfajta kezelést igényel, amelynek 
meggyőződésem szerint nem a büntetések irányába kell elsősorban elmennie, hanem 
elsősorban az ellenőrzés és a kötelezettségeknek a pontos törvényi szabályozásának 
irányába. Ezért a magam részéről most ezt a javaslatot nem tudom támogatni. 

 
ELNÖK: További hozzászólás? Kepli Lajos! 
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KEPLI LAJOS (Jobbik): Maga a vita most jelen pillanatban a javaslat 
tárgysorozatba vételéről szól, és alelnök úr felé jelzem, minden tiszteletem mellett, 
hogy a plenáris ülés volna valóban annak a helye, ahol tudnánk erről szakmai oldalról 
is vitázni. Ennek viszont az volna a módja, hogy segítsük a tárgysorozatba vételt. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: További hozzászólási szándékot nem látok, így szavazunk Sallai 

Róbert Benedek… 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Bocsánat, jeleztem, csak azt hittem, hogy a 

hozzászólók kapnak lehetőséget. 
 
ELNÖK: Kérem akkor képviselő urat, hogy szíveskedjék megosztani a 

gondolatait velünk. 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Elnézést kérek, ha nem voltam elég határozott 

itt lányos zavaromban. Elsőként is meg szeretném köszönni a támogató 
hozzászólásokat, és szeretném biztatni erre továbbra is a kormánypárti 
képviselőtársaimat. Turi-Kovács Béla alelnök úrnak pedig mindössze annyit 
szeretnék mondani, hogy a Lehet Más a Politika alapvetően következetesen 
mindenkor kiáll amellett, hogy a Btk. folyamatos szigorítása nem alkalmas a 
jogrendünk megszilárdítására és a jogbiztonság megteremtésére, hanem 
egyértelműen a feltárás és a feltárt bűncselekmények számának a gyakorisága és a 
szankció gyakorisága az, ami jó lehet. 

Az adott esetben ugyanakkor el szeretném mondani azt, hogy egy civil 
kezdeményezésre több mint 40 ezer aláírást hoztak be a bizottságunkhoz annak 
érdekében, hogy az Országgyűlés ezzel foglalkozzon, és úgy véltem, hogy 40 ezer 
honfitársunknak, állampolgárnak a véleménye már lehet olyan társadalmi 
véleménynyilvánítás, amit nem hagyhatok figyelmen kívül. 

Másrészt pedig hadd mondjam el Turi-Kovács Béla alelnök úrnak, hogy 
összességében egy 6 pontos jogszabály-módosító javaslatot javasoltunk, ebben 
vannak háziállatokkal kapcsolatos szabályozások, benne vannak még a méhek is, 
tehát hogy a gerinctelen fajokra is koncentráljunk, a kutyatartással és az 
ebrendészettel kapcsolatos, tehát a sintértelepek működésével kapcsolatos 
szabályozások is. Ennek mindössze egy része volt a Btk. esetleges újragondolása e 
tekintetben, ahol természetesen figyelembe kívánjuk venni a méltányosság elvét, hogy 
a kiszabható tételek a személyek ellen elkövetett bűncselekmények vonatkozásában 
azért ne legyen szigorúbb. De ennek ellenére szándékosan nem az eredeti 6 pontos 
jogszabály-módosító javaslatot hoztam be, mert nem azt akartam, hogy arról kelljen 
konkrét döntést hozni, csak azt a határozati javaslatot, ami arról szólna, hogy ezzel 
foglalkozzon az Országgyűlés, mert gyakorlatilag két év alatt nem sikerült ezt 
érdemben elérnem, és szerintem időszerű lenne, hogy ezt érdemben plenárison 
tárgyaljuk. Vagy ha csak a határozat marad, akkor legalább némi ösztönzést adjunk a 
kormánynak, hogy ezzel is tudjon foglalkozni. Köszönöm szépen, alelnök úr. 

 
ELNÖK: Sallai Róbert Benedek képviselő úr önálló indítványának 

tárgysorozatba vételéről szavazunk. Aki támogatja a tárgysorozatba vételt, az jelezze 
kézfeltartással! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 3 támogató szavazat érkezett. Aki 
nem támogatja, jelezze kézfeltartással! (Nincs jelzés.) Aki tartózkodik? (Szavazás.) 6 
tartózkodás. 
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Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett a tárgysorozatba 
vételre nem kerül sor.  

Visszaadom az elnöki feladatokat elnök úr számára. 
 

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

Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11836. szám) (Dr. Semjén Zsolt 
(KDNP), Lázár János (Fidesz) és Dr. Vejkey Imre (KDNP) képviselők 
önálló indítványa) (Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) 
bekezdése alapján) 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a továbbiakban ELNÖK: Köszönöm szépen, 
alelnök úr. Harmadik napirendi pontként az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 
1997. évi XLVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat megvitatására kerülne 
sor. Bocsánat, nem tárgysorozatba vétel, a törvényjavaslathoz való csatlakozásról kell 
hogy szavazzunk. 

Alapvetően a saját szakmai vélekedésem szerint teljesen világosan és 
egyértelműen a téma a Fenntartható fejlődés bizottságához tartozik, ennek ellenére a 
Mezőgazdasági bizottság került kijelölésre. Részben van egy témával foglalkozó 
albizottságunk, részben én azt gondolom, hogy a magyar kormánynak azon törekvése 
alapvetően pozitív, hogy Magyarország természetierőforrás-tartalékának egy 
kiemelkedő kincsével, a magyarországi vadállománnyal magasabb szinten kíván 
foglalkozni, ez idáig egy jó irány lehet. Ugyanakkor a kamara működése és a 
kamarával kapcsolatos feladatok ellátása, az államnak a szerepvállalása mindebben 
egy olyan kérdés, ami ezen természetierőforrás-tartalékkal kapcsolatban kell hogy 
mérlegelésünk tárgyát képezze. 

Emiatt tettem javaslatot a csatlakozásra. 
Kérdezem, hogy a csatlakozással kapcsolatban van-e tagtársaim részéről 

vélemény. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs ilyen, úgy döntésre teszem fel a kérdést, 
hogy a Fenntartható fejlődés bizottsága az említett jogszabályhoz, amely az 
informatikai hálózatban T/11836. számon érhető el, a teljes jogszabály-módosító 
javaslathoz, amit benyújtottak önálló képviselői indítványként képviselőtársaink, 
csatlakozunk-e. Kérem, hogy aki támogatja a csatlakozást, az kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen. 

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2015. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat 
(H/10540. szám) (Az Igazságügyi bizottság önálló indítványa) (Döntés 
részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

A következő napirendi pont az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 
2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat, 
amely az informatikai hálózatban H/10540. számon érhető el. Alapvetően szintén egy 
teljes egészében történő csatlakozásra tettem javaslatot. Ennek a fő oka az, hogy a 
jövő nemzedékek képviseletét ellátó országgyűlési biztoshelyettes alapvetően nagyon-
nagyon sok környezet- és természetvédelmi témájú tevékenységet lát el, nagyon sok 
megállapítást tesz munkája során, amelyek véleményem szerint teljes mértékben 
lefedik a bizottságunk kompetenciáját. 

Kérdezem azt, hogy a csatlakozással kapcsolatban van-e a bizottsági tagoknak 
bármilyen véleménye, javaslata. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, döntésre teszem 
fel azzal, hogy a csatlakozás során a beszámoló megvitatására is sor fog kerülni, ami 
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minden bizonnyal azzal jár együtt, hogy Szabó Marcel ombudsman-helyettest 
meghívjuk a bizottságunkhoz az egyik soron következő ülésen. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja a csatlakozást. Kérem, 
az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm 
szépen. 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11901. szám) (Döntés részletes 
vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

Az ötödik napirendi pontban a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz való csatlakozást kellene 
megtennünk. A bizottsági részletes vita lefolytatásához a Házszabály 32. §-ának (2) 
bekezdése alapján szükséges a döntésünk. Alapvetően a Gazdasági bizottsághoz 
tartozik az energetikai téma, ugyanakkor az adott módosítások alapvetően nem 
teljesen a törvény címének és nevének megfelelően a villamos energiáról szólnak 
önállóan, hanem meglehetős mértékben beleszól a jövőben Magyarország energetikai 
jövőképével kapcsolatban a szélenergia lehetőségeinek a kibővítésébe, illetve ennek 
esetleg korlátozásba. Miután a megújuló energiaforrások és az energiakinyerés 
alapvetően az egyik legnagyobb környezetterheléssel járó ágazata a 
nemzetgazdaságunknak, ebből azt gondoltam, hogy a bizottságnak mindezeknek a 
környezetvédelmi, környezetterhelési vonatkozásai tekintetében szintén indokolt a 
teljes egészéhez történő csatlakozása. 

Kérdezem a bizottsági tagtársaimat, hogy ezzel kapcsolatban vélemény, 
javaslat van-e. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérem akkor, hogy erről a 
csatlakozásról is szavazzunk. Kérem, hogy aki a csatlakozást támogatja, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem javasolja a csatlakozást? 
(Szavazás.) 3 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás. 

Tehát nem csatlakozott ehhez a jogszabályhoz a bizottság. 

A bizottság 2016. évi őszi ülésszakra vonatkozó 
munkaprogramjának megvitatása és elfogadása 

Az 5. napirendi pontként a bizottság 2016. évi őszi ülésszakára vonatkozó 
munkaprogramjának megvitatására és elfogadására kerülne sor. Az ezzel kapcsolatos 
javaslat kiküldésre került. Előterjesztőként kaptam a kiküldés után Heringes Anita 
képviselő asszonytól egy javaslatot, aki még a tavaszi ülésszak végén javaslatot tett 
arra, hogy a bizottság tekintse át a magyarországi hulladékgazdálkodás helyzetét, 
problémáit, és ezzel kérte még kiegészíteni a javaslatot.  

Én ezt előterjesztőként elfogadtam, ezért önállóan nem teszem fel szavazásra 
ezt a kiegészítést. Ezzel a kiegészítéssel a munkaterv elfogadásáról kell döntenünk. 
(Jelzésre:) Bocsánatot kérek, további két kiegészítés lehet. 

Ugyancsak javaslom kiegészíteni a tematikus részt az Országos Meteorológiai 
Szolgálat tevékenységének áttekintésével, ahogy már arra korábban javaslatot tettem. 
Korábban volt egy lehetőségem: a Meteorológiai Szolgálat meghívására Radics 
Kornélia elnök asszonynál látogatást tettem. 

Ő örömmel mutatná be a Meteorológiai Szolgálatot a bizottságnak, és 
mondaná el jövőbeni környezetpolitikai jelentőségét ennek a szolgálatnak. Remélem, 
hogy az ügyrendben a kormánypárti szakmai kabinettel történő egyeztetések 
lehetőséget teremtenek erre a meghívásra; illetve 3. pontként a kapcsolódásainknál 
javaslom kiegészíteni a törvényalkotással kapcsolatos feladatainkat, amit 
gyakorlatilag már részben elfogadtunk.  



15 

Tehát ezen kiegészítésekkel teszem meg előterjesztőként a napirendi javaslatot. 
Kérdezem azt, hogy bizottsági tagtársaim közül kinek van véleménye, javaslata, 
kérdése a 2016-os őszi ülésszakkal kapcsolatos munkatervről. (Senki sem jelentkezik.) 
Megállapítom, hogy nem jelentkezik senki ez ügyben szólásra. 

Határozathozatal 

Ezért megkérdezem azt, hogy a bemutatott módosításokkal a bizottság 
elfogadja-e a munkatervet. Kérem, hogy aki elfogadja, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Nyolc igennel egyhangúlag elfogadta a bizottság. Köszönöm szépen. 

Egyebek 

Az egyebek között általános, a bizottsági munkát érintő tájékoztatás lenne. 
Legelsőként is el kell mondjam, hogy lehet, hogy még egy határozathozatal szükséges 
lesz, de ettől el lehet tekinteni.  

Cecilia Malmström kereskedelemért felelős EU-biztos szeptember 26-án, tehát 
két hét múlva hétfőn hazánkba látogat, és 14 óra 15 perc - magyarul negyed 3 - és 15 
óra 45 perc - tehát háromnegyed 4 - között találkozik a parlamenti bizottságokkal. 

Mivel a 3 érintett bizottság, a Külügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága és 
a Fenntartható fejlődés bizottsága együttes ülését technikailag nehéz lenne 
megoldani, ezért aznap plenáris ülés is lesz, és ehhez biztosítani kell részben a 
határozatképességet a bizottságokhoz, részben pedig külön házelnöki hozzájárulást 
kell kérnünk ehhez. 

Viszont Németh Zsolt elnök úr kifejezetten ragaszkodik a Külügyi bizottság 
részéről ahhoz, hogy formális bizottsági ülés keretein belül történjen meg a biztos 
asszony fogadása.  

Itt kétféle lehetőség van. Az egyik az, ha a bizottság kormánypárti tagjai 
javasolják, hogy formális ülés keretében együttes ülést tartsunk a Külügyi 
bizottsággal, akkor ezt minden további nélkül el tudom fogadni, csak ez ügyben ekkor 
nyilvánvalóan a határozatképességet biztosítani kell erre az időpontra, vagy amire 
eredetileg javaslatot tettem volna, az az, hogy jelezzük részvételünket, és bejelentjük 
az elnök úrnak, Németh Zsolt elnök úrnak, hogy informális keretek között a bizottság 
tagjai lehetőségeikhez mérten részt vesznek.  

Kérdezem kormánypárti képviselőtársaimat, hogy szeretnék-e határozati 
formában rögzíteni, hogy formális ülés keretében csatlakozzunk ehhez? (Senki sem 
jelentkezik.) Nincs erre irányuló javaslat. Ennek megfelelően a tájékoztatás 
megtörtént, a konkrét meghívót ki fogom küldeni, és informálisan minden bizottsági 
tag tájékoztatást fog erről kapni, hogy nem formális ülés keretében esetleg a tagok 
elfoglaltságainak tükrében a Külügyi bizottság ülésén részt tudnak venni.  

Szeretném tájékoztatni a bizottság tagjait, hogy egy meghívó érkezett az Állami 
Számvevőszéktől egy október 13-ai konferenciára, amit továbbítottunk a bizottsági 
tagoknak. Kérem, hogy esetleg ezt majd szemlézzék a postafiókjukban. Nagy 
szeretettel vár mindenkit az Állami Számvevőszék, aki ezen részt tud venni. 

Tájékoztatni szeretném továbbá a bizottságot, hogy a Magyar Természetvédők 
Szövetsége felkérte a bizottságot társszervezőnek egy közeli időpontban tartandó 
konferenciával kapcsolatban, amelynek témája gyakorlatilag az EU és Kanada közötti 
szabad kereskedelmi egyezmény, a CETA; illetve az Egyesült Államok és az EU közötti 
szabad kereskedelmi partnerségi megállapodás, a TTIP megkezdődött tárgyalásaival, 
illetve a CETA esetében a ratifikálással kapcsolatos kérdések. 

Alapvetően az előzőekben egyeztettem Bencsik János alelnök úrral, aki 
biztosított az ügyben támogatásáról, hogy a bizottság csatlakozhat ehhez, és ezen 
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valamilyen formában részt fogunk tudni venni. Ennek a részletes programját a 
bizottsági tagoknak ki fogjuk pontosan küldeni, és tájékoztatjuk részleteiben a 
bizottságot ennek a lehetőségéről és a részvétel időpontjáról. 

Tájékoztatni szeretném továbbá a bizottság tagjait, hogy a bizottság elnökeként 
Áder János köztársasági elnök úrnak levelet írtam, amiben kértem kifejezetten, hogy 
a véleményem szerint egyre égetőbb környezetpolitikai kérdésekkel, 
környezetvédelmi gondokkal, ellátási problémákkal kapcsolatban fogadni 
szíveskedjen. Elnök úrtól várom a választ.  

Kérem, hogy ha van erre módjuk, lehetőségük, támogassák azt, hogy az elnök 
úr fogadjon ez ügyben, hogy ezekben a szerintem egyre égetőbb környezetvédelmi és 
természetvédelmi kérdésekben eszmét tudjunk cserélni.  

Tájékoztatni szeretném a bizottság tagjait, hogy kezdeményezés érkezett civil 
oldalról, az akadémiai szektor irányából, hogy a bizottság esetlegesen egy 
természetvédelmi kerekasztalt hozzon létre annak érdekében, hogy a 
természetvédelem aktuális kérdéseiről legyen egy független fórum, amelyen időről 
időre eszmét lehet cserélni. 

Alapvetően, mint ezt tudja a tisztelt bizottság, a kerekasztalok működését 
illetően a bizottság leginkább csak a keretet biztosítja, és a parlagfű kerekasztalnak is 
gyakorlatilag a titkára az, aki leginkább mozgatja, és két társelnököt delegáltunk ide. 
Egyet kormánypárti, egyet ellenzéki oldalról. 

A GMO kerekasztal, azt hiszem, teljesen szűk fórum. Ott a bizottság és 
politikusok gyakorlatilag leginkább csak informálisan, hallgatóként vesznek részt 
jelentős kisebbségben. Ez korábban a Mezőgazdasági bizottság és a Fenntartható 
fejlődés bizottsága közös támogatásával működött. Most leginkább a Fenntartható 
fejlődés bizottsága biztosítja ennek a teljes keretét. 

Egyelőre a Környezeti nevelési kerekasztal még nem jött létre, és nem sikerült 
az első meghívást megtenni. A Természetvédelmi kerekasztalt részben a Debreceni 
Egyetem egyik egyetemi tanára, aki ökológiával és természetvédelemmel foglalkozik, 
részben egy-két korábbi nemzeti parki igazgató, aki legjobb tudomásom szerint 
semmilyen politikai oldalhoz nem tartozott, hanem független szakemberként látta el a 
feladatát, kezdeményezték.  

Azt javasoltam nekik, hogy egy munkaülés formájában tárják elém azt, hogy mi 
az, amiben a bizottság segíthetne. Amint ennek megismerem a részleteit, és 
megtudom azt, hogy milyen keretek között képzelik el a működést, tájékoztatni fogom 
a bizottság tagjait, és azután lesz lehetőség arról dönteni, hogy a bizottság biztosítja-e 
ennek a kereteit, illetve azt, hogy a bizottság tagjai közül kíván-e ide delegálni bárkit, 
vagy pedig meghagyjuk ezt ugyanolyan civil kezdeményezésnek, mint a másik két 
működő kerekasztalt. 

És végül, de nem utolsósorban tájékoztatni szeretném a bizottság tagjait, hogy 
minden bizonnyal a mostani csatlakozások miatt jövő héten egyértelműen ülést kell 
tartanunk. A napirenden azoknak az előterjesztéseknek a részletes vitája fog 
szerepelni, amihez ma kapcsolódtunk, illetve folytatjuk a tárgysorozatba vételeket, 
amiket idő hiányában ma egy részben nem tudtunk megtenni, de a nyár folyamán 
érkeztek be. Még azokra nem volt jogszabályi kötelezettség, de a jövő hét folyamán 
már lesz, amire újra lesz. Tehát ezeket kívánom behozni. Jövő héten, kérem, hogy 
biztosítsák a szavazatképességet és az aktív szakmai munka további lehetőségét.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy az egyebek között bármi más kérdés, 
hozzászólás, javaslat felmerül-e. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs ilyen, így 
nagy tisztelettel megköszönöm mindannyiuk munkáját. 
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Az ülés berekesztése 

Köszönöm az Országgyűlés Hivatala munkatársainak segítségét és a jelen lévő 
vendégeinknek a türelmet, és mindenkinek további szép napot és jó munkát kívánok.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 09 perc) 

Bencsik János  

 

Sallai R. Benedek 
a bizottság alelnöke  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Pavlánszky Éva és Barna Beáta 
 


