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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 46 perc) 
 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok mindenkinek! 15 perces késésben vagyunk, és a 15 perces késés alapján 
lassan megkezdenénk a bizottsági ülést. Arról beszéltünk, hogy akár napirend-
módosítást tehetnénk (Dr. Fazekas Sándor és munkatársai megérkeznek az ülésre.), 
de úgy látom, hogy erre már nem lesz szükség. A Fenntartható fejlődés bizottságának 
november 3-ai ülését ezzel megnyitom.  

Tájékoztatom a megjelenteket, hogy a bizottság határozatképes. Bencsik János 
alelnök úr jelezte távollétét, meghatalmazta dr. Turi-Kovács Béla alelnök urat 
távollétében a szavazással, illetve Simonka György képviselő úr jelezte távollétét, ő 
pedig Varga Gábor képviselőtársunkat hatalmazta meg, hogy a szavazásban eljárjon 
helyette. 

A határozatképesség megállapítása után ismertetem a napirendet a 
kiküldöttnek megfelelően. Az 1. napirendi pontban javaslatot teszek Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter éves meghallgatásának megvalósítására, ami az 
Országgyűlésről szóló törvény 41. §-ának megfelelően történne meg. A 2. napirendi 
pontként a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat megvitatására kerülne sor, amely a Ház 
informatikai hálózatában a T/12367. számon érhető el. A részletes vitát a házszabály 
44-45. §-a alapján folytatjuk le kijelölt bizottságként. A 3. napirendi pontként az 
egyes törvényeknek az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy 
behurcolásának és terjedésének megelőzésével és kezelésével összefüggésben történő 
módosításáról szóló törvényjavaslat megvitatására kerülne sor, amely a parlament 
informatikai hálózatában a T/12590. számon érhető el. A részletes vitát a korábban 
említett jogszabályhely alapján, a határozati házszabály alapján kijelölt bizottságként 
folytatjuk le. A 4. napirendi pontként az egyes klímapolitikai és zöld gazdaság 
fejlesztési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat megvitatására 
kerülne sor, amely a parlament informatikai hálózatában a T/12721. számon érhető 
el. Itt döntenünk kell a házszabály 32. §-ának (2) bekezdése alapján a részletes 
vitához való csatlakozás megvalósításáról. Az 5. napirendi pontban az egyebek 
kerülne megtárgyalásra. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy egyetértenek-e a napirenddel. Van-e kérdés 
vagy javaslat? (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs ilyen.  

Akkor szavazásra teszem fel. Kérem, hogy aki támogatja a napirendet, az 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen.  

Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter éves meghallgatása 

Ennek megfelelően az 1. napirendi pontot megnyitom. Dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi minisztert ezúton tisztelettel köszöntöm, és köszöntöm dr. Rácz 
András helyettes államtitkár urat, dr. Pénzes Zsuzsanna főosztályvezető-helyettest, 
dr. Varga Ildikó osztályvezető asszonyt és Fieder Ildikó referens asszonyt, a miniszter 
úr munkatársait is a bizottságunk ülésén.  

Miniszter úr! Az első kérdésem az lenne, hogy tudhatjuk-e, mennyi idő áll 
rendelkezésre a teljes meghallgatáshoz. 

 
DR. FAZEKAS SÁNDOR földművelésügyi miniszter: Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Elnök Úr! Szeretettel köszöntök mindenkit. Azt hiszem, úgy, ahogy a múltkor, 
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körülbelül másfél óra, ha elég, akkor ezt meg tudom oldani, utána Ukrajnába kell 
mennem egy fontos kétoldalú megbeszélésre. 

 
ELNÖK: Megértettük, köszönöm szépen a válaszát, miniszter úr. Minden 

képviselőtársamnak megvan a lehetősége, hogy a miniszter úrhoz írásbeli kérdéssel 
forduljon azokban az ügyekben, amelyekre most esetleg nem kerülhet sor.  

A miniszter úrhoz az lenne a kérésem, ha az úgy megfelel a miniszter úrnak is, 
hogy egy megközelítőleg, maximum félórás időkeretben legyen szíves bemutatni az 
elmúlt időszakban elvégzett munkát, amit a környezet- és természetvédelem, a 
fenntartható fejlődés területén miniszterként elvégzett. Ha így a bizottság tagjainak 
megfelel, akkor utána a frakciók képviselői maximum tíz-tíz percben tudják a saját 
gondolataikat elmondani, kérdéseiket feltenni. Ezután a miniszter úrnak újra lenne 
lehetősége egy megközelítőleg húszperces válaszra, és ha utána még van bármilyen 
reakció, akkor marad jó tíz percünk, így a másfél órás időkeretből nem csúszunk ki.  

Ha ez így nagyjából megfelel, akkor megadom a szót Fazekas Sándor miniszter 
úrnak.  

Dr. Fazekas Sándor tájékoztatója 

DR. FAZEKAS SÁNDOR földművelésügyi miniszter: Köszönöm a szót. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm a 
lehetőséget, hogy a tárca tevékenységéről egy rövid összefoglalót adhatok, és ha 
lesznek kérdések, örömmel válaszolok ezekre, a meghallgatás megvalósításán, ahol 
elnök úr volt szíves így felkonferálni a napirendet.  

Tisztelt Bizottság! A földművelésügyi tárca feladatai rendkívül sokrétűek: 
mezőgazdaság, élelmiszerbiztonság, környezet- és természetvédelem, erdészet és jó 
néhány más terület, például az agrárkutatás, agrárszakképzés is a tárcához tartozik. 
Összegyűjtöttük azon jelentősebb dolgok listáját, amelyekkel foglalkoztunk ebben az 
időszakban; nemcsak egy, gyakran több évre való kitekintésre is lehetőség nyílik. De 
én talán nem is a minisztérium hivatali munkavégzését helyezem az első pontba, 
hanem azt, hogy a lakossági szemléletformálás vonatkozásában hol tartunk, mit 
tudtunk elérni, hiszen lehet bármilyen hivatal, lehet bármilyen jogszabály, bármilyen 
döntést hozhat az Országgyűlés, ha az emberek támogatását az nélkülözi, akkor az 
legalábbis egy ilyen hivatali erőlködésszámba megy, kényszerintézkedéseket kell 
foganatosítani, bírságok, jogszabályi előírások betartatásával kell foglalkozni. Ennél 
sokkal produktívabb az, ha az emberek támogatására számíthatunk, ha meggyőzzük a 
lakosságot arról, hogy például miképpen vigyázzon a környezetére, milyen 
tüzelőanyagokat használjon, mennyire tudja összegyűjteni a keletkezett hulladékokat 
és így tovább.  

Tehát ezért én az egyik legfontosabb kezdeményezésünkkel, a „TeSzedd! - 
Önkéntesen a tiszta Magyarországért” akcióval kezdeném az ismertetőt. Ez minden 
eddiginél hosszabb volt az idén, négy napig tartott, és április 28-tól május 1-jéig közel 
190 ezer önkéntes gyűjtötte a települések környékén található hulladékot, mintegy 
háromezer tonnát. Elmondhatjuk azt, hogy minden szempontból rekord volt a 
hatodik kezdeményezés, Európa legnagyobb önkéntes mozgalma a magyarországi 
TeSzedd!, ha azt megnézzük, hogy 400-500 helyszínen kezdtük 2011-ben, és 
előzetesen 35 ezer regisztrált önkéntes volt, most 2240 helyszínünk volt, előzetesen 
128 ezren regisztráltak, és a részt vevő önkéntesek száma, ahogy említettem, 190 ezer 
fő. Egész Európában a „Tisztítsuk meg Európát” összeurópai szemétgyűjtési 
akcióban, csak hogy az arányokat lássuk, 472 ezren vettek részt, tehát ennek a 
tükrében is ez az akció mindenképpen sikeres, és szeretném megköszönni 
mindenkinek, aki részt vett ebben, aki szervezte, aki fontosnak tartja ezt a mozgalmat.  
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Bízom benne, hogy a környezeti állapotaink javulásához ez is hozzájárul, 
csakúgy, mint egy másik, a tárca által kezdeményezett és most is zajló folyamat, a 
„Fűts okosan!” lakossági kampány egyes szilárd tüzelőanyagok használatára irányul, 
arra, hogy miképpen tudunk úgy fűteni, hogy minél kevesebb kisméretű szálló por, 
PM10 keletkezzen. Jól tudjuk, hogy ez a nagyvárosok, Budapest esetében is komoly 
egészségkárosító tényező. Itt a szemléletformálás, a levegőtisztaság-védelem 
modellezésére 54 millió forintot költöttünk el, de vannak a programnak más olyan 
elemei, amelyek a közlekedés korszerűsítésében, a különböző iparágakra vonatkozó 
előírásoknál is megnyilvánulnak. Bízom abban, hogy ez a mostani akció is 
eredményes lesz. Szakmai konferenciákat, interaktív vándorkiállítást szervezünk, új 
plakátok, kisfilmek készültek, megújult a weboldal is, amely erről tájékoztat.  

Ide kapcsolódik egyébként az, hogy 2016 szeptemberében lezárult az országos 
légszennyezettségi mérőhálózat eddigi legnagyobb eszközfejlesztése, amely egy 
svájci–magyar együttműködési programból valósult meg, 1,8 milliárd forint értékben. 
Ennek köszönhetően több mint kétszáz műszer, mintavevők és laboratóriumi 
mérőeszközök, két mobil mérőállomás beszerzése is megtörtént.  

Tisztelt Bizottság! Van még egy harmadik kezdeményezésünk, amire 
szeretném felhívni szintén a lakossági szemléletformálás vonatkozásában a figyelmet. 
Az európai hulladékcsökkentési hét akció 2016-ban a csomagolási hulladékok 
csökkentésére fókuszált, és bízunk abban, hogy ez is a kívánt célok teljesítését 
szolgálja, azt a célt, hogy az emberek minél tudatosabban bánjanak a természeti 
erőforrásokkal.  

Tisztelt Bizottság! A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra térnék át. Itt 
jelentős változás, hogy 2016. április 1-jétől ezen közfeladatokra létrejött a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt., ez megkezdte a működését az 
NFM keretei között, és itt a szabályozás kialakításában szakmai háttérintézményként 
is részt veszünk. A hulladékokról szóló törvény módosítása, amely félévkor történt 
meg, szintén a hulladékgazdálkodás korszerűsítését szolgálja, célja a 
hulladéklerakásijárulék-fizetés egyszerűbb rendszerének kialakítása, a szállítással 
kapcsolatos engedélyezési eljárások egyszerűsítése.  

Folyamatban van a termékdíjtörvény módosítása, egyszerűsítéseket tesz 
lehetővé az egyéni teljesítőkre, és a gépjárműátalányra vonatkozó kedvezmények 
bevezetését is tartalmazza. A veszélyes egészségügyi hulladékok, használt injekciós 
tűk, fecskendők begyűjtése az egészségügyi szolgáltatóknál fog majd a jövőben 
megtörténni. Azt hiszem, hogy ez ismert a tisztelt jelen lévő bizottsági tagok előtt, 
hiszen az Országgyűlés előtt folyamatban van a jogszabály megtárgyalása.  

OECD-s környezetpolitikai teljesítményvizsgálat zajlik jelenleg 
Magyarországon, ez egy harmadik ciklusa a környezetpolitikai vizsgálatnak, ’16 év 
végén kezdődik, és ’17-ben fejeződik be. Egy tárcaközi munkacsoportot állítottunk fel, 
amely a folyamatot koordinálja, és két kiemelt területet részletesebben is vizsgál az 
OECD: a biodiverzitást és a fenntartható hulladék- és anyaggazdálkodást, a 
körforgásos gazdasággal összefüggésben.  

Október 19-én volt egy indító megbeszélés, és bízom abban, hogy ez egy sikeres 
munka lesz. Az Európai Bizottság egyébként 2015. december 2-án mutatta be a 
körforgásos gazdaságra való áttérésre irányuló javaslatcsomagját, amely hat 
hulladékgazdálkodási irányelvet érint, ennek a javaslatcsomagnak a részletes 
elemzése és az induló mandátum kialakítása jelenleg is folyamatban van, egyeztetések 
jelenleg is folynak a tagállamok és a Bizottság között.  

A Natura 2000-es területekről is szeretnék tájékoztatást adni. Magyarországon 
rendkívül jelentős Natura 2000-es területtel rendelkezünk. Az a célunk, hogy minél 
több fenntartási tervvel rendelkezzen. Ez egyébként ajánlott, nem kötelező a Natura 
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2000-es területek esetében, de a védendő értékek megkövetelik a minél nagyobb 
állami és esetlegesen a tulajdonosi, magántulajdonosi odafigyelést is. Itt 7,4 
százalékról 54 százalékra növeltük a fenntartási tervvel rendelkező Natura 2000-es 
ingatlanok arányát. 285 terven túl idén júniusig újabb 52 terület terve készült el 
nemzeti forrásból.  

A biodiverzitást szolgálja az, hogy az állami génmegőrzési feladatok pályázat 
keretében 2016-ban 21 génmegőrzéssel foglalkozó szervezet és magánszemély 
részesült összesen 81 millió forint támogatásban. Elkészítettük az őshonos 
haszonállatfajták és nemzeti kutyafajták állami génbanki fenntartási programjának a 
tervezetét is. És egy kormány-előterjesztésen is dolgozunk, ami a génmegőrzés 
biztonságát szolgálja, a génmegőrzési intézményrendszer fejlesztését tűzi majd ki 
célul.  

A természetvédelmi erőfeszítések finanszírozását a hazai források mellett 
európai uniós forrásokkal is kiegészítjük, LIFE természetvédelmi és LIFE integrált 
projektek ebbe a körbe tartoznak. Az uniós források felhasználásához szükséges hazai 
önrész biztosítására tárcánk, az érintett tárcákkal különösen, előterjesztést készít a 
kormány részére, ez most van folyamatban.  

Tisztelt Bizottság! Egy fontos tervünk, elképzelésünk az, amely a gyakorlatban 
nagyon jól halad. Meg tudjuk valósítani azt, hogy 2023-ig újabb százezer hektárnyi 
területet állítunk helyre a KEHOP és a Közép-magyarországi Operatív Program, a 
VEKOP keretéből, ez összesen 34,4 milliárd forintot jelent. Tehát a védett területek 
ezzel jobb állapotba fognak kerülni. Az elmúlt évben 13 darab országos jelentőségű 
védett természeti terület kezelési tervének jogszabályi kihirdetéséről gondoskodtunk. 
Ennek eredménye, hogy újabb 1850 hektáron biztosítjuk ezzel az eszköz- és a 
természetvédelmi kezelés megfelelő jogi és szakmai alapjait.  

Az európai tájegyezmény végrehajtásának keretében összeállítottuk és 
közigazgatási egyeztetésre bocsátottuk a nemzeti tájstratégiát.  

Egy másik fontos terület az, hogy a közhiteles országos 
barlangnyilvántartásban szereplő barlangjaink száma jelenleg a nyilvántartás szerint 
4145 darab, összes hosszúságuk az elmúlt évben 3 kilométerrel nőtt, így ezen új 
barlangjáratokkal az összhossz már meghaladja a 286 kilométert.  

Egy örvendetes hír, ami a tájvédelem kategóriájában, azt hiszem, mindenkihez 
eljutott: az Európa Tanács tájegyezményért felelős bizottsága Magyarország 
pályázatát rangsorolta az első helyre, és felterjesztette a miniszterek bizottsága elé az 
Európa Tanács Táj díjára. A magyar pályamunka, a hetési pályázat végül elnyerte ezt 
a rangos díjat, így 2016. június 8-10. között hazánk rendezte meg az európai 
tájegyezmény 17. nemzetközi műhelykonferenciáját. 

Egy másik terület a levegőtisztaság-védelem. Itt 2016-ban befejeződött az 
egyes légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentéséről szóló irányelv tanácsi 
tárgyalása, amely 2020-ra és 2030-ra meghatározza, hogy 2005-höz képest 
mennyivel kevesebb szennyezőanyag kerülhet évente a levegőbe. Az irányelv 
várhatóan év végén fog majd hatályba lépni.  

A közepes tüzelőberendezések légszennyezőanyag-kibocsátásának 
korlátozásáról szóló EU-s irányelv hazai átvétele érdekében elkészült a 140 kW és 
50 MW közötti tüzelőberendezésekre vonatkozó új FM rendelet szakmai tervezete, 
amelynek közigazgatási egyeztetése várhatóan az év végén elkezdődhet. Ez 
összhangban van a kisméretű szálló por, a PM10 csökkentésére irányuló 
törekvéseinkkel.  

Tisztelt Bizottság! A zajvédelem területén a stratégiai zajtérképekkel és 
zajcsökkentési intézkedési tervekkel kapcsolatos adatszolgáltatás miatt 
2015 júliusában indult el egy EU pilot eljárás a feladat egyes részeinek pótlólagos 
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teljesítése vonatkozásában. Itt egy kötelezettségszegési szakaszba léptette az Európai 
Bizottság ezt a zajvédelmi intézkedési tervvel kapcsolatosan kialakult helyzetet, és 
jelenleg most több tárcával dolgozunk a megoldáson. Tehát itt egy alkalmazkodási 
feladat előtt áll a magyar állam. (Dankó Béla megérkezik az ülésre.)  

Egy másik terület. Sikeresen lezárult a Paks II.-beruházás környezeti 
hatásvizsgálati eljárása, az espoo-i egyezmény szintén, a nemzetközi szakaszt is 
beleértve. Az eljárásba egyébként 11 ország jelentkezett be, tehát ez mindenképpen 
jelentős eredmény, hogy ez a hatásvizsgálati eljárás eredményes. Az illetékes 
környezetvédelmi hatóság így 2016. szeptember 29-én kiadta a beruházás első fokú 
környezetvédelmi engedélyét. Itt a következő időszak feladata a 2011/92/EU irányelv 
módosításának átültetése 2017. május 16-ig. A módosítás elősegíti az irányelv 
joggyakorlati alkalmazását mind az engedélyező hatóság, mind a beruházók részére. 

A hulladéktárolók kármentesítésével kapcsolatban. Korábban is volt téma a 
bizottság előtt az, hogy a Balmazújváros-Lászlóházán található veszélyeshulladék-
tárolóval mi történik. Itt befejeződött a kármentesítés, közel 2700 tonna veszélyes 
hulladékot szállítottunk el és ártalmatlanítottunk a kormány által erre a célra 
elkülönített 400 millió forintos keretből. 

Tisztelt Bizottság! Egyébként 12,5 milliárd forint értékű állami feladat került 
tervezésre az országos kármentesítési program alprogramjaiban az idei évben, és 
számítunk arra, hogy a 2014-2020-as uniós finanszírozási programban, a KEHOP 
prioritási tengelyén is jelentős összegek lesznek, több milliárd forintos összegek, 
illetve a TOP prioritásában is barnamezős területek fejlesztésére 22 milliárd forint áll 
rendelkezésre. Ez szintén magában foglal kármentesítési intézkedéseket is.  

2016-ban tárcánk eleget tett a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok 
kezelésére vonatkozó nemzeti program stratégiai környezeti vizsgálati eljárásával 
kapcsolatban a vonatkozó hazai, közösségi és nemzetközi jogi előírásoknak is. A 
nemzeti program kidolgozója az NFM volt, a nemzetközi stratégiai eljárást pedig az 
FM koordinálja. A hatásviselő felek nyilvánossága és a szakértőjük által tett 
észrevételek beépítése után a kormány határozati formában elfogadta a nemzeti 
programot.  

Tisztelt Bizottság! Még jó néhány téma van itt nálam, de azt hiszem, egy rövid 
összefoglaló az FM ez évi munkájáról ezen keretek között megtörtént. Ha van kérdés, 
akkor szívesen válaszolok. Tudom azt, hogy a parlament előtt is voltak témák, ott is 
igyekeztünk kellő tájékoztatást adni, és természetesen ez itt is meg fog történni. 
Köszönöm. 

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm szépen, és külön köszönöm, hogy ilyen példásan 
gazdálkodott az idejével a miniszter úr. Akkor eljön annak az ideje, hogy a 
képviselőtársaim, a bizottság tagjai kérdéseket tehetnek fel az elhangzottakkal 
kapcsolatban, illetve más aktuális, környezet- és természetvédelmi, valamint 
fenntartható fejlődést érintő ügyekben.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kinek van kérdése a miniszter úrhoz. (Senki 
sem jelentkezik.) Amennyiben nincs első körben jelentkező, akkor megkérem 
dr. Turi-Kovács Béla alelnök urat, hogy vegye át egy kicsit az ülésvezetést, hogy tudjak 
kérdezni.  

 
(Dr. Turi-Kovács Béla, a bizottság alelnöke átveszi az ülés vezetését.) 

 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban 

ELNÖK: Megadom a szót, elnök úr.  
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SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Miniszter Úr! 

Elsőként is köszönöm szépen a beszámolóját, köszönöm szépen, hogy eljött ide és 
beszámolt az elmúlt időszakban ön által eredményesnek vélt tevékenységekről. 

Elsőként is, miután ön a TeSzedd! akcióval kezdte, ezért egy nagyon rövid 
reflektálást tennék, ha megengedi. 2002-ben, az első Orbán-kormány legvégén volt az 
akkori Környezetvédelmi Alap célelőirányzatnak egy szerteágazó pályázati rendszere, 
ami nagyjából azóta megszüntette az erdei iskolák teljes finanszírozását, 
megszüntette a környezet- és természetvédelmi táborok finanszírozását, a zöld civil 
szervezetek környezetvédelmi akcióinak támogatását. Akkoriban külön, önálló keret 
volt a jeles zöldnapok megemlékezésére, ifjúsági szemléletformálásra és iskolai 
programokra, külön program volt ökoiskolák bevezetésére és ökoóvodák 
létrehozására.  

Mindezt csak azért említem meg, mert ez arra példa, hogy volt már olyan 
Orbán-kabinetje Magyarországnak, amely a környezeti nevelési feladatokat 
szerteágazóbban, többféle finanszírozással valósította meg. Egy picit furcsállottam, 
hogy ezzel kezdte a miniszter úr, hiszen a TeSzedd! programban való társadalmi 
aktivitás jelenléte egyben rámutat a kormány hulladékprogramjának vagy 
hulladékgazdálkodási tevékenységének a kudarcára is, ugyanis a központosított 
hulladékgazdálkodási rendszerek, létrehozott központi hulladéklerakók rendszere 
gyakorlatilag megnövelte az illegális hulladéklerakók mennyiségét, és alapvetően a 
lényegesen nagyobb társadalmi igény, amiről be tudott számolni a miniszter úr, abból 
keletkezik, hogy lényegesen több az illegális hulladék és több a szemetelés. Ez azt 
jelenti, hogy az elmúlt időszak, és ez nem csak az Orbán-kormányokra vonatkozik, 
nem valósította meg azt a társadalmi környezetkultúrát, ami ezt megszüntette volna.  

Annak örülnék, ha a miniszter úr arról számolna be egy év múlva vagy két év 
múlva, amikor a legközelebbi meghallgatáson esetleg beszámol, bár azt hiszem, már 
csak jövőre lesz ilyen meghallgatás, hogy nem volt szükség ilyen programra és nem 
volt rá igény, mert megszűnt az ilyen jellegű illegális hulladék mennyisége 
Magyarországon, mert a hulladékgazdálkodás rendszere olyan szinten kiépített, olyan 
szinten van a hulladékos infrastruktúra, hogy erre nincs különösebb igény. Tehát 
ennek a beszámolónak egy ilyen jelleggel lényegesen jobban örülnék.  

Külön köszönöm, hogy a zajszabályozás kérdését említette a miniszter úr a 
beszámolójában, ugyanakkor az elmúlt hetekben, illetve most már lassan 
hónapokban több alkalommal kellett foglalkoznom a Liszt Ferenc repülőtér okozta zaj 
környezeti ártalmaival a helyi lakosság nyomására. Leginkább a Rákoshegy 
településrészi, vagy nem tudom, a fővárosnak ezen része, illetve az üllői panaszok 
miatt kellett több alkalommal ezen a helyszínen járnom. Volt szerencsém kimenni a 
ferihegyi reptérre és ott az igazgatósággal tárgyalni, és kiderült, hogy gyakorlatilag az 
egész zajkérdést nagyjából az önkormányzatok marcangolják szét, és amelyik 
önkormányzatnak jobb az érdekérvényesítő képessége, az eléri, hogy őfelé ne menjen 
repülő, míg ahol esetleg ez kisebb mértékben jelenik meg vagy nincs erre igény az 
önkormányzatok vezetése részéről, ott adott esetben nagyon nagy zajterhelés jelenik 
meg.  

Jelen pillanatban, sok európai reptértől eltérően, a mélyalvási időszakban is 
szállnak fel Magyarországon folyamatosan repülők, és miután viszonylag rossz 
magyarországi szabályozással átlagos zajszintet mérnek, ebből adódóan nagyon-
nagyon sok életminőség-rombolással, ingatlanelértéktelenedéssel kapcsolatos 
problémával ismerkedhettem meg. Kíváncsi lennék, hogy látja a miniszter úr, hogy 
konkrétan akár a Liszt Ferenc reptérrel kapcsolatos ilyen problémákban, akár 
másban van-e érdemi előrelépésre lehetősége a tárcájának.  
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Kíváncsi lennék, hogy mi a véleménye arról, hogy a szombathelyi Falco gyár 
sokéves lég- és zajszennyezésében van-e érdemi előrelépési lehetőség. Előre elnézést 
kérek miniszter úrtól, ha esetleg néhány olyan kérdést is feszegetek, ami már a 
kormányhivatalok rendszeréhez tartozik, ugyanakkor a környezetvédelemért felelős 
miniszterként kíváncsi lennék szakmai véleményére, hogy például az ilyen jellegű 
ártalmakat hogyan lehet csökkenteni. 

Szintén örömömre szolgált, hogy az országos környezeti kármentesítő 
programról röviden beszámolt, ugyanakkor azt látjuk, hogy évek óta… - én az elmúlt 
időszakban három alkalommal nyújtottam be pont az ilyen jellegű források 
növelésére költségvetési módosítót, soha nem lett a kormányzat által támogatva, és 
mind a kiskunhalasi eset, akár a Tisza kommunális szennyvízzel való erőteljes 
szennyezettsége azt mutatta, hogy nagyon sok esetben az országban erre növekvő 
igénnyel lenne szükség. Lát-e arra esélyt, hogy a balmazújvárosi eredményhez 
hasonlóan az ország másik harminc helyén is legyen ilyen jellegű eredmény? 

Szintén kíváncsi lennék, ha környezetvédelemért felelős miniszterként 
megnyilvánulna, hogy mi a véleménye a fővárosban dúló, és a megyei jogú 
városokban is egyre inkább megjelenő tömeges fapusztításról. Tudom, hogy 
mindketten vidéki térségben lakunk, és nagyon sokszor azt sem tudjuk, momentán a 
főváros melyik területén vágják éppen a fát, csak a hírekből értesülünk, ugyanakkor, 
amikor végigmegyünk a több ezer fa kivágásán, ami csak az elmúlt időszakban 
megtörtént, akkor látnunk kell, hogy jelentős mértékben fővárosi honfitársaink 
életminősége azáltal is csökken, hogy ezeknek az ökoszisztéma-szolgáltatásait 
eltávolítjuk, a pormegkötő hatását, zajszintcsökkentő hatását, levegőre gyakorolt 
pozitív hatásait, nem beszélve a rekreációs, stresszcsökkentő, humán-egészségügyi 
hatásokról, felszámoljuk. Kíváncsi lennék, szakminiszterként nem nagyon hallottam 
ez ügyben megszólalását, hogy mi a véleménye. 

Ugyanígy kíváncsi lennék arra, ha megengedi - tudom, hogy azt szokta 
mondani, hogy gyorsan beszélek, nyugodtan jelezze, ha nem tud jegyzetelni… 

 
DR. FAZEKAS SÁNDOR földművelésügyi miniszter: Semmi gond, mert amit 

nem értek, mert annyira hadar a képviselő úr, nem fogok rá válaszolni. Ezt mondtam 
a múltkor is. Eddig, amit elmondott, abból körülbelül hármat tudtam leírni. Nem 
vagyok gyorsíró, az elmondottakat kérem, hogy ismételje lassan, tagoltan, adja ide 
írásban, vagy majd később küldje el. Nem fogok rá válaszolni. Nincsen olyan 
kötöttség, hogy ilyen jelfejtő módszerekkel itt próbáljak körmölni azért, mert ön nem 
tud úgy beszélni, hogy az érthető legyen. 

 
ELNÖK: Az, hogy konkrétan a szövegértéssel problémái vannak a miniszter 

úrnak, nem erősíti a környezetvédelmi alkalmasságát ezen a poszton, de ennek 
ellenére akkor igyekszem lassabban beszélni, hogy a miniszter úr is megértse.  

Konkrétan a dél-hortobágyi térségből származik, és mint tudja, az elmúlt húsz 
évben Magyarországon csaknem megfeleződött a magyarországi gyepek mennyisége, 
holott a gyepek megőrzését, ökológiai állapotának javítását nagyon sok nemzetközi és 
hazai stratégia megfogalmazza. Arra lennék kíváncsi, hogy mint agrárfeladatokért is 
felelős miniszternek mi a véleménye arról, hogy Magyarországon a zöldmezős 
beruházások visszaszorításával, akár a gyepek védelmével, művelésiág-változásaival 
van-e esély, hogy valami érdemi előrelépés legyen. Tehát hazai gyepek 
visszaszorulását kérdeztem.  

Kíváncsi lennék arra, hogy érdemben milyen konkrét előremozdulásokról tud a 
parlagfű visszaszorításával kapcsolatos feladatok ellátásával kapcsolatban 
beszámolni, hiszen közel 600 millió forintot osztott szét a tárcája különböző 
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fűnyírókra ilyen feladatokra fel nem készült szervezeteknek, és nagyon 
megköszönném, ha konkrét eredményekkel számolna be arról, hogy hány hektáron, 
hány tővel, milyen eredményekkel, hogyan sikerül visszaszorítani az ezzel kapcsolatos 
megbetegedések mennyiségét és humán-egészségügyi kockázatait. Tehát a parlagfű a 
következő kérdés. 

Miután szeretném időben magamat is korlátozni, ezért most már csak két 
kérdést tennék fel konkrétan. Saját frakciónk szívén viseli a Duna ökológiai 
állapotának a változásait, és nagyon sok tekintetben úgy tűnt, hogy ez a kormány 
érdemben kíván lépni az ügyben, hogy a bősi erőművel és a Szigetközzel kapcsolatos 
problémákkal kapcsolatban történjen előrelépés. A szigetközi monitoring 
végrehajtása (Dr. Fazekas Sándor dr. Rácz Andrással konzultál.) - esetleg, ha figyel a 
miniszter úr, akkor az segítheti a szöveg értését. Tehát a szigetközi monitoringgal 
kapcsolatos feladatok ellátásával kapcsolatos hiány most már nagyon sok kárt 
okozhat az országnak, hiszen nem sikerül bizonyítanunk az ökológiai problémákat, 
amik itt felmerülnek.  

Végül, de nem utolsósorban, amire konkrétan szeretnék rákérdezni a 
budapesti barlangok kapcsán, az két konkrét ügy, hiszen konkrétan a nemzeti parkok 
fenntartása tárcájához tartozik. A József-hegyi kristálybarlang esetében gyakorlatilag 
itt Földünk legnagyobb hévizes barlangterme található, és gyakorlatilag 32 éven át 
egyedülálló gondossággal kutatták a felfedezők ezt a barlangot, és a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park gyakorlatilag nem engedi meghosszabbítani a nemzetközi hírű 
barlangnak szintén nemzetközi hírű kutatók által kiadott kutatását és monitoringját. 
Kíváncsi lennék, hogy ez ügyben mi a véleménye. Ugyanígy kíváncsi vagyok arra, 
hogy a Molnár János-barlang esetében, amely a világ legnagyobb víz alatti hévizes 
barlangja, 2015 óta Hosszú Attila kétszemélyes cége a hasznosító. Endemikus fajokat 
tartalmazó egyedülálló természeti értékről van szó, és itt búvároktatás zajlik egy ilyen 
természeti értékben. Kíváncsi lennék ez ügyben is a véleményére.  

Ha bármely kérdésemet nem értette, akkor bízom benne, hogy lesz lehetőség 
még tisztázni azt, hogy mi az, ami nem volt világos. Köszönöm a szót, alelnök úr.  

 
ELNÖK: Visszaadom az ülésvezetést, és egyben majd szót is kérek. 
 

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

Köszönöm szépen. Dr. Turi-Kovács Bélának adom meg a szót. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. Én 

is köszöntöm miniszter urat. Talán megerősíti miniszter úr, hogy a hulladékkezelés 
területén, amelyről itt az előbb szó volt, én azt gondolom, hogy az elmúlt 10-15 
esztendőben, de különösen az utolsó 6-7 évben jelentős olyan változás állt elő, amely 
hatásai és eredményessége nem azonnal, hanem inkább középtávon várható.  

Továbbá talán abban is meg tud erősíteni miniszter úr, hogy a hulladékkezelés 
területén hosszú-hosszú évtizedek óta folyt Magyarországon olyanfajta vita, hogy 
melyik a legalkalmasabb kezelési mód. Sokáig a lerakást helyezték előtérbe, ennek 
voltak hívei és támogatói, majd sorrendet állítottak fel, én még emlékszem, állandóan 
öt pontban volt ez meghatározva, aminek a végső stádiuma az, hogy nem keletkezik 
hulladék. Ez az óhaj szintjén van. Azt gondolom, hogy a kormány abba az irányba 
megy el, hogy itt a legjobb technikai megoldásokat kell megtalálni, és ez nyilván nem 
megy egyik napról a másikra, de folyamatosan történik elmozdulás, én ezt érzékelem, 
a lerakás irányából egy kedvezőbb és korszerűbb megoldás irányába.  
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Felmerült a kármentesítés kérdése. A kármentesítésre a költségvetésben 
megjelölt összeg soha nem elégséges, egyik kormánynál sem. Azt azonban úgy 
gondolom, szintén megerősítheti miniszter úr, hogy amikor konkrét káreset, és 
pediglen jelentős káreset adódik, ilyenkor a kormány mindig egy helyzetfelmérést 
követően az erre szolgáló költségvetési tételeket vagy átcsoportosítja, vagy a tartalék 
terhére ezt megoldja. Tehát én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban kifejezetten 
ezen a területen más jellegű szemlélettel ugyan, mint korábban, de inkább egyfajta 
előrelépést lehet számon tartani.  

Külön szívügyem a levegőszennyezéssel kapcsolatos előadás, amely elnök úrtól 
elhangzott, és amelyre vonatkozóan azt gondolom, hogy valamit alapvetően 
figyelembe kell venni. Én is minden fát sajnálok, amit kivágnak, kivéve azt, amelyik 
már beteg, és kivéve azt, amelyik már beérett arra, hogy kivágják, mert helyette 
valami jobb és újabb kell. Ezt tudomásul kell venni embereknek, fának, mindenkinek, 
nekem magamnak is, aki elér egy bizonyos kort, ott tudomásul kell venni, hogy 
valamiféle váltás következik.  

De Budapestnek van egy hallatlan előnye, és ezen a téren én szeretném szintén 
megerősíteni, miniszter úr, elsősorban például a Pilisben, de az itt lévő erdők is, ami 
Budapestnek egy óriási kincse és lehetősége, olyan előrelépések történtek, amelyek, 
meggyőződésem szerint, mégiscsak értékelendők lennének, akkor is, amikor néhány 
fa kényszerűen kivágásra kerül. Ez a budapesti tüdő, azt kell mondanom, nagyon 
kevés helyen adott ilyen módon, hogy pont kedvezően az itt körben elhelyezkedő 
hegyek miatt is, ezreknek, sőt gyakran azt kell mondanom, hogy sok ezer embernek 
jelent egyfajta nemcsak hétvégi, még hétközi lehetőséget is arra, hogy valódi friss 
levegőhöz jusson.  

Végül, de nem utolsósorban - talán ez az, ami miatt elsősorban szót kértem - a 
Duna állapota. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Itt már azt kell mondanom, hogy majd 
előrelépés kell történjen, meggyőződésem szerint. Itt most nem elsősorban csak a 
Szigetközre kell gondolnunk, hanem arra, hogy ha valaki most kijön Szentendrére, 
akkor hovatovább nemcsak száraz lábbal át lehet menni a szigetre, hanem egy olyan 
helyzet alakult ki, és egyre inkább olyan helyzet van, amikor már nem kell kishíd, meg 
nem kell biciklihíd, mert át lehet gyalogolni. Tehát magyarul a vízgazdálkodás 
területén szeretném, ha a miniszter úr adna egy olyan bíztató tájékoztatást, hogy 
vannak elképzelések arra, hogy Magyarország valamilyen módon a vízállományát meg 
tudja védeni, meg akarja védeni, és meg is fogja védeni. Az ugyanis egy nagyon nehéz 
helyzet lesz, ha tudomásul vesszük, hogy éghajlatváltozás van - annak az okait most 
ne kutassuk, mert az messzire vezetne, csak a tényt állapítsuk meg, hogy 
éghajlatváltozás van, mint az emberiség- és földtörténet során immáron sokadszor -, 
és ennek a változásnak olyan következményei vannak, amelyek a vízháztartásra 
nagyon jelentős befolyást fognak gyakorolni.  

Én itt a kormány részéről olyan lépéseket várok, amelyek az elkövetkező 
időben a biztonságos ivóvíz és egyáltalán a biztonságos folyami lehetőségeket 
garantálják Magyarországon. Az eddigi lépéseket kell meggyőződésem szerint 
folytatni egyrészt, másrészt pedig új lehetőségeket kutatni. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm én is az alelnök úrnak, miniszter úrnak a véleményét. 

Nagyon röviden, ha megengedi, csak annyit jeleznék, alelnök úr, hogy amikor 
káresemény történt, ez az elmúlt időszakban úgy történt, hogy amikor a sajtó megírta, 
hogy káresemény van, egyébként több évtizedes problémákról beszélünk.  

A másik pedig az, hogy a fák koránál, és ez ügyben biztatnám az alelnök urat is, 
hosszú időre nagyon jó egészséget kívánok még, olyan tölgyekről beszélünk, amelyek 
120-150 évesek, holott ezek több száz évig tudnak élni, tehát ezeknek az élettartama 
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azért sokkal több lehet. Ennek megfelelően talán az ez irányú tiszteletteljes 
véleményemet elfogadja, hogy nem ezekről a konkrét esetekről beszéltem, ahol 
egészségügyi ritkításról beszélhetünk. 

(Jelzésre:) Heringes Anita képviselő asszony!  
 
HERINGES ANITA (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Miniszter Úr! 

Örültem, hogy a TeSzedd! program sikerességéről beszélt a miniszter úr, végre egy 
olyan mondat, amelyben nem az elmúlt nyolc év rosszaságait hangsúlyozzák, hanem 
egy olyan programot dicsér, amelyet az MSZP-kormány indított el. Örülök, hogy 
egyre sikeresebb ez a program, és remélem, attól, hogy MSZP-kormány indította el, 
majd nem fogják megszüntetni ezt a programot, hanem a továbbiakban is folytatják. 

Egy csomó kérdésem lenne, például az NHKV-val kapcsolatban. Bár tudom, 
hogy maga a szervezet, maga a cég nem önökhöz tartozik, de nagyon kíváncsi lennék, 
hogy ön egyetért-e ezzel a folyamattal, ezzel a központosítással, egy olyan rendszer 
létrehozásával, ami nem működik, ami nem tudta kiküldeni a csekkeket, ami nem 
adja vissza a teljes beszedett szemétszállítási díj összegét egyébként azon cégeknek, 
akik elvégzik a szemétszállítást, és azt gondolom, ezzel veszélyeztetik azt is, hogy ezek 
a szemétszállító cégek a továbbiakban jól tudjanak működni. 

Egyetértek azzal, hogy nem a lerakás felé kell menni, csak a mai 
hulladékgazdálkodási rendszer szerintem olyan hibákkal van tele, hogy miután ezen 
cégeknek nincs elég bevételük, hogy el tudják végezni normálisan a munkájukat, így a 
lerakás felé mennek ezek a cégek, és nem a feldolgozás felé.  

Tavaly is kérdeztem, most is kérdezem, van-e esély arra, hogy a budapesti 
házaknál a szelektív hulladékgyűjtésbe az üveget is bevonják, mert a legtöbb 
ingatlannál a mai napig nincsen üveggyűjtő edény, hanem csak és kizárólag műanyag 
és papír szelektív hulladék gyűjtésére van lehetőség. Azt gondolom, ez nem jó 
megoldás, hiszen az emberek nagy része nem megy el a bevásárlóközpontokig, ahol ki 
tudja dobálni az üveget. Az lenne szerintem a szerencsés, ha ez helyben történne meg, 
és azt gondolom, ez nevelési szempontból is előnyös tud lenni.  

Most láttam a hírekben, hogy a szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló 
2004-es törvényt módosítják, az FM benyújtotta a módosítást, hogy ha a szőlőt valaki 
nem műveli, akkor azt egyébként a hatóság kivágattathatja. Fogadóórámból 
kifolyólag volt egy probléma, amit én itt most felvetek, és remélem, hogy valamilyen 
megoldást tudunk rá találni. Mi van akkor, ha zártkertben, kis szalag-, 
szíjparcelláknál szőlőt termeszt valaki, és mellette akác található, mert valaki 
mellette, egy gazda, akié a föld, akácot rakott oda. Tudjuk, hogy az akác maga 
elnyomja a szőlőt egy idő után, ha nem vágják, nem művelik, nem rakják rendbe. Azt 
gondolom, zártkertben eleve nincs helye az akácnak, az akácnak meg kell találni a 
helyét, ahol szabad ültetni.  

Hova forduljon egy ilyen gazda, ha a hatóság nem foglalkozik vele, és 
egyébként a minisztériumot már megkeresték, és a minisztérium visszautalta a 
hatósághoz, ahol megint nem történt semmi? Ilyenkor ezek az emberek hova 
forduljanak? Azt gondolom, megoldást kell találnunk ezeknek az embereknek az 
életére is, mert nem történhet az, hogy valakinek a hétvégéjét, a hobbiját tönkreteszik 
mások. Úgyhogy erre kérnék szépen megoldást. 

Frakciónk többször benyújtotta, azt hiszem, most már tizenkettedszer az 
alapvető élelmiszerek áfájának csökkentését. Kíváncsi vagyok, hogy a miniszter úr 
egyetért-e ezzel. Azt gondolom, ez sok embernek segítené a mindennapjait, az életét, 
a megélhetését.  

Sok szempontból szerintem fontos, hogy az embereket fejlesszük, neveljük, 
gondolkodásukat átalakítsuk egy-két dologban, ezért szerintem a „Tűzifát csak 
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okosan!” program nem olyan rossz kezdeményezés, de vannak hibái. Felvetettem már 
ezt is a Parlament falai között, hogy szerintem az nem jó, ha az utolsó pillanatban dől 
csak el, hogy melyik önkormányzat kap támogatást arra, hogy tudja támogatni a 
lakosságot abban, hogy tűzifával fűtsenek, és egyébként ne elégessenek mindent, amit 
otthon találnak. Azért egyre kevesebb vidéken a hulladék, amit kidobnak a 
szemetesekbe, mert sajnos, legyünk őszinték, majdnem mindent elégetnek, ami 
otthon van, ami nem jó sem környezetvédelmi szempontból, sem semmilyen 
szempontból. Ezért azt gondolom, segítenünk kell ezeket az embereket, hogy 
gyújtóshoz juthassanak minél hamarabb, és a rászoruló emberek azzal fűthessenek, 
ami egyébként kevésbé egészségkárosító, mint ha műanyagot vagy bármi mást 
égetnének el.  

A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatban van-e rá esély, mint Európában 
a legtöbb helyen, hogy a környezetvédelmi termékdíj nagy részét és ezen bevételeket a 
modern hulladékkezelésre, megelőzési és újrahasznosítási programokra fordítsuk? 
Azt gondolom, annak több értelme lenne, mint ha benyelné a központi költségvetés, 
eltűnne, és esetleg stadion épülne a végén belőle, mert az valószínűleg 
környezetvédelmi szempontból nem segíti Magyarországot. 

Még egy dolog, amit fontosnak tartok én is a parlagfű kérdéskörében. 
Olvashattuk, hogy siklóernyős felderítés történt, amit a polgári védelem végzett. Ez 
mennyibe került? Biztos, hogy ez a legjobb megoldás, hiszen a szakmai és a civil 
szervezetek is elmondják, hogy a személyes végigjárása a területnek sikeresebb, mint 
hogy egyébként helikopterrel vagy siklóernyővel csináljuk ezt a programot? Van-e 
esély rá, hogy a parlagfű-kerekasztalban elhangzottakat komolyabban veszi a 
minisztérium, jobban meghallja az ott elhangzott mondatokat, és valami eredménye 
is lesz ennek a dolognak? 

Mára egy utolsó kérdés, ami engem nagyon-nagyon érdekel. A magyar 
agráriumot mennyiben segítette, milyen kimutatható előrelépés történt a 
juhtenyésztésről, rizstermesztésről és kazah talajvédelemről szóló tanulmányok 
megírattatásából? Milyen eredményeket látunk? Tehát ettől fejlődött? Mit értünk el 
vele? Azért mindegyik tanulmány 8 millió forintba került, gondolom, valami 
eredménye lett, mondjuk, a rizstermesztésről szóló tanulmánynak Magyarországon, 
ez biztosan segítette a magyar agráriumot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, a bizottság tagjait, 

hogy van-e más felmerülő kérdés első körben. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben 
nincs, akkor a második körben még tisztázó kérdéseket lehet feltenni. Megadnám a 
szót a miniszter úrnak a válaszok megadására.  

Dr. Fazekas Sándor válaszai 

DR. FAZEKAS SÁNDOR földművelésügyi miniszter: Köszönöm a szót, elnök 
úr. Jó néhány kérdés hangzott el, próbáltam leírni ezeket. 

Először is a képviselő úr, az elnök úr azt próbálta itt kérdezni, hogy az oktatási 
programok, erdei iskolák finanszírozása és a többi hogyan áll. Tisztelt Bizottság! Itt az 
elmúlt évben jó néhány, minden eddiginél több erdészeti fejlesztés történt: kilátók, 
turistaútvonalak, látogatóközpontok és erdei iskolák is. Az oktatási 
szemléletformálással kapcsolatos vonzatai ennek olyan sokrétűek, hogy szerintem egy 
külön napirendet is megérnének, készséggel adunk részletes tájékoztatást ezzel 
kapcsolatban. A legjobb tudomásom szerint mind a Nemzeti alaptanterv, mind a 
kapcsolódó különböző képzések, illetve programok lehetővé teszik az erdei iskolák 
finanszírozását, működését, a táboroztatást és így tovább, tehát én erről most jelenleg 
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ezt tudom elmondani. Csak a nemzeti parkjaink 15 iskolában több tízezer gyermek 
nevelését, a természetre vonatkozó ismereteik bővítését teszik lehetővé.  

Több az illegális szemetelés, az illegális hulladék. Szerintem ez nem igaz, elég 
sokat járok ahhoz a külterületeken, hogy elmondhassam személyes tapasztalatként, 
hogy az elmúlt években a kormány által finanszírozott Start-munkaprogram például, 
jó néhány külön önkormányzati program az illegális hulladéklerakók felszámolására, 
illetve a TeSzedd! mozgalom is láttatja az eredményét. Lényegesen kevesebb szemét 
van a külterületeinken, hozzátéve azt, hogy a hulladékgazdálkodási rendszer és a 
külterületeken eldobált szemét között nincsen közvetlen összefüggés. Sajnos itt egy 
kevéssé környezettudatos magatartással szembesülünk, mert lehet a világ legjobb 
hulladékgazdálkodási rendszere egy városban az adott területen, ha a lakosok 
egyébként nem a megfelelő hulladékgyűjtőbe dobják a szemetet, akkor azt 
óhatatlanul össze kell szedni, akár a TeSzedd! keretében, akár más 
megmozdulásokkal, vagy akár a szakmai szervezetek által lebonyolított módon. Tehát 
szerintem erre a mozgalomra még jó darabig szükség lesz. Most még talán annyit 
szeretnék hozzáfűzni, hogy ebben az évben tapasztaltuk, hogy már azért a települések 
közvetlen környezetében nehéz volt találni olyan helyet, ahol a TeSzedd!-esek nagy 
mennyiségű szemetet tudtak összegyűjteni, távolabbra kellett menni. Nyilván ez 
tájanként, régiónként változik, de itt a Tiszántúl középső részén azt tapasztaltuk, hogy 
azért jól látható a javulás. 

Zajszabályozás, Liszt Ferenc repülőtér. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen repülőtér 
komoly környezeti terhelést jelent, és az is elhangzott itt lakossági észrevételként is 
egyébként, hogy Ferihegyen van éjszakai repülés, máshol nincsen, ez egy pluszterhet 
jelent az ott élőknek. Persze az is kérdés, hogy mi volt előbb, a reptér vagy a 
lakókörnyezet, hiszen ez a reptér már elég régóta ott van, és Budapestnek ez az 
egyetlen repülőtere. Nyilván behatárolt a mozgástér. Azok a gépek, amik itt 
felszállnak éjjel, azok máshol leszállnak éjjel, tehát más repülőtereknél is légi 
forgalom zajlik. Ebben a Földművelésügyi Minisztérium csak az egyik szereplő, 
nyilván az utazni akarók és vágyók érdekeit, a közlekedési szempontokat, bizonyos 
biztonsági szempontokat is össze kell hangolni ahhoz, hogy a reptér üzemeljen, és 
egyúttal egy elviselhető környezeti terhelést jelentsen a lakosság számára. Az, hogy 
most melyik kerület itt az erősebb és melyik nem, én nem tudom, ez biztos valamilyen 
városi legenda lehet, alig hiszem, hogy itt komoly befolyása lehetne a légi forgalomra 
egy-egy kerületnek, de a repülőgépek azért adott légifolyosók mentén közlekednek, a 
legjobb tudomásom szerint. 

A Falco volt a következő kérdés, ha jól értettem. Próbáltam itt a hadarás 
özönéből kihámozni. A Falcónál a hatósági eljárás folyamatban van, az előírások 
megszülettek, a cégen a környezetvédelmi előírások teljesítését számon fogja kérni az 
érintett kormányhivatal.  

A következő a tiszai kommunális szennyvíz. Nyáron volt egy ilyen téma, ha jól 
értem, az elnök úr erre kérdezett rá. Én úgy tudom, a kormányhivatalok ezt 
bevizsgálták, és nem találtak szennyezést, de fenntartom magamnak a tévedés jogát. 
Mivel ez egy kormányhivatali hatáskör és egy eseti ügy, ha szükséges, akkor a bővebb 
tájékoztatást nyilván a Miniszterelnökség meg tudja adni. De én úgy emlékszem, hogy 
itt ténylegesen mérhető szintű szennyvíz magyar szakaszon nem került be a Tiszába. 
A Felső-Tisza szennyezettsége egyébként, különösen a műanyag palackok, úszó 
hulladékok vonatkozásában nagyon komoly gond. Én Ukrajnában a környezetvédelmi 
miniszterrel erről fogok tárgyalni, ha minden jól megy, a holnapi nap folyamán.  

Fővárosi fakivágások, életminőség, satöbbi. Egyetértek Turi-Kovács Béla 
alelnök úrral, a fővárosban is nyilván szükség van zöldterületekre, de itt az 
urbanizációs terhek mellett azért ezeknek a megújítása is szükséges. A legjobb 
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tudomásom szerint a zöldterületek növekednek, a Városligetben is növekednek. Hogy 
a Demszky-féle lepukkant, leharcolt, a fővároshoz méltatlan városligeti állapot 
politikaitőke-képző erőként jelenik meg néhány, önmagát a súlyánál nagyobbnak 
láttatni szerető mozgalom számára, ezt az ember a politikai küzdelem részének 
tekinti. Egy megújult Városliget szerintem a főváros dísze lesz, ennek mindenki örülni 
fog, szerintem még azok is, akik most ellenzik. De nyilvánvalóan ahhoz, hogy 
építsünk, át kell építeni ezt a területet. Nőni fog a zöldterület a Városligetben.  

Egyébként meg érdekes, hogy még Demszky idején, azt hiszem, 55 plázát 
terveztek be a fővárosba, ha jól emlékszem, és az utolsó grundokra is parkológarázsok 
kerültek, bevásárlóközpontok, akkor nem volt ez a hangos tiltakozás az SZDSZ-es 
ihletettségű mozgalmak részéről. Ezt én mint vidéki ember már annak idején is 
megjegyeztem, már akkor is feltűnt.  

Tehát hangsúlyozom, a zöldterület növekedik. Egyébként az erdőterületek 
rehabilitációja is zajlik az emlékezetes viharkárok következtében a Pilisben, más 
területeken is nagy erdőkárok voltak, ezeknek a helyreállítása folyamatos.  

Dél-Hortobágy térségéből származom… - a Nagykunságból származom, és ott 
is élek. A gyepek megfeleződtek? Hát, tisztelt elnök úr, én úgy látom, hogy nőttek a 
gyepterületek, tehát jó néhány olyan szántót, amit korábban művelésbe fogtak, a 
hetvenes-nyolcvanas években volt egy gyep-gabona váltó rendszer, amit államilag 
dotáltak. Tehát, ha valakinek volt egy tizenegy aranykoronás legelője, akkor kapott 
külön pénzt, hogy azt felszántsa, és búzát termeljen, hiszen a keleti tömbnek, a 
Szovjetuniónak kellett a gabona. Ma már ilyen dotációk nincsenek. Ezeknek a 
területeknek a jelentős részét visszaállították gyep művelési ágba, vagy pedig 
visszagyepesedtek. Tehát szerintem pont fordított a folyamat, a szántóterület 
csökkent és a gyep nőtt. Szemmel látható egyébként. Tehát én ezzel vitatkoznék. Az 
állatlétszám és az állattartás is előrébb tudott lépni az úgymond Dél-Hortobágy, tehát 
az Alföld, Tiszántúl középső részén. 

A parlagfű volt a következő kérdés. Mindig elmondom azt, hogy lényegesen 
nagyobb az a keret, amit a parlagfű irtására felhasznál a magyar állam, mint ami a 
köztudatban van, hiszen a Start-közmunkaprogramok keretében több ezer ember 
dolgozik ezen évente, és ennek azért vannak eredményei is. Hozzátéve azt, hogy a 
parlagfű is az élővilág része, tehát az időjárási hatásoktól nem független, van, amikor 
kedvezőbb az év a számára, van, amikor kedvezőtlen. Itt az a felvilágosító-tájékoztató 
munka, amit végeztünk az elmúlt időszakban, szerintem mindenképpen hasznos és 
eredményes. Elég arra gondolni, hogy a NÉBIH által üzemeltetett parlagfű-bejelentő 
rendszerbe 1109 lakossági jelzés érkezett, ebből 432 darab külterületre, 508 pedig 
belterületre vonatkozott. Így meg tudjuk találni azokat a földhasználókat, akik a 
jogszabályi kötelességüknek nem tesznek eleget, és a parlagfüvet nem irtják. 
Egyébként 3,6 millió hektár mezőgazdasági területet ellenőriztek a kormányhivatalok 
földhivatalai. Ez elég jelentős az 5,5 millió hektárhoz képest. Négyezer hektár 
nagyságú, parlagfűvel fertőzött foltot derítettek fel, rendőrségi helikopterek is 
dolgoztak ezen a munkán, segítették a felderítést, nehezen megközelíthető területek is 
beazonosításra kerültek, és itt a növényzet gyérítése, felszámolása megtörtént, de ez 
azért egy nagyon nehéz küzdelem, hiszen ez az invazív növény jól érzi magát itt, 
nagyon nehéz kiirtani, és vannak olyan növényi kultúrák, ahonnan szinte lehetetlen. 
Tehát, ha kellő időszakban nem avatkozik be a gazda, akkor ezt nem tudja megtenni.  

Itt a siklórepülős felderítés is erre vonatkozott, amit Heringes Anita képviselő 
asszony is feltett kérdésként? (Heringes Anita bólint.) Én ezt konkrétan nem tudom, 
de gyanítom, hogy valami olyan nehezen megközelíthető helyről volt szó, ahol ezt 
választották. Szerintem mindenképpen hasznos, ha az összes létező eszközzel a 
parlagfű irtását elvégezzük.  
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A következő a Duna ökológiai állapota, szigetközi monitoring. Itt Szlovákiával 
van egy egyeztetés jelenleg, nem egy könnyű téma a szigetközi vízpótlás. Azt 
javaslom, hogy mivel erre külön kormánybiztos van, akkor az ő tájékoztatóját 
használja fel a bizottság ahhoz, hogy teljes mértékig reális képet tudjon alkotni. 
Szeretném elmondani, hogy nyilvánvaló, hogy nemzeti érdek, természetvédelmi, 
ökológiai érdek is az, hogy a Dunában, annak a mellékágaiban olyan vízszint legyen, 
amely ott az élővilág fennmaradását, az élhető környezetet biztosítja. De 
hangsúlyozom, lényegesen bonyolultabb kérdés ez, mint pusztán a környezet-, 
természetvédelmi aspektusaira figyelemmel meg tudnák ragadni a lényegét.  

A József-hegyi-barlang a következő kérdés. És a Molnár János-barlang volt a 
másik?  

 
ELNÖK: Igen. 
 
DR. FAZEKAS SÁNDOR földművelésügyi miniszter: A Molnár János-

barlangnál a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság rendelkezik barlanghasznosítási 
engedéllyel. Ennek a barlangnak a hasznosítását meghirdette, a Hosszú és Halmos 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyújtott be pályázatot, és szabályszerűen üzemelteti 
a barlangot. Tudom, hogy volt egy illegális barlangüzemeltető korábban, aki a 
legkülönbözőbb fórumokon próbálkozik a vélt igazát bizonyítani, de szerintem ennek 
az ügynek a szempontjából semmilyen jelentősége sincs. A barlang állami tulajdon, 
megvan az, hogy ki felel érte, és a hasznosítást a jogi keretek között, törvényes keretek 
között biztosítja. 

A József-hegyi-barlang és kutatóház. Itt a Duna-Ipoly Nemzeti Park 2010-ben 
kötött 2013. december 31-ig határozott időtartamra szerződést a József-hegyi-barlang 
kutatóházának bérletére a Rózsadombi Kinizsi Barlangkutató és Hegymászó 
Sportegyesülettel. Ez lejárt, ha jól látom, 2013. december 31-én, jelenleg az ingatlan 
kiürítése van folyamatban, én is tudok erről. Ha egyszer lejár a bérleti szerződés, 
akkor az lejár, és akkor aki addig benne volt az ingatlanban, az kiköltözik, és ha nem 
költözik ki, akkor a vonatkozó jogszabályok szerint ki fogjuk lakoltatni itt is és máshol 
is. Ez egy polgári jogi ügy lett, nem hiszem, hogy bármilyen kifogás bárkinek a 
részéről itt felmerülhetne. Tehát itt a bérlet lejárt, tisztelt elnök úr.   

A Molnár János-barlangnál még talán annyit hozzá szeretnék tenni, hogy ez 
egy, a világon szinte egyedülálló barlang, Európában mindenképpen. Teljes mértékig 
vízzel töltött, tehát itt csak búvármerüléssel lehet a barlangban közlekedni, a 
barlangot megismerni. 102 merülés volt 208 fő részvételével, nem hiszem, hogy ez 
valami rendkívül nagy mennyiség lenne.  

Tisztelt Elnök Úr! Ezeket tudtam leírni az ön által elmondottakból, de ha 
valami kimaradt, akkor nyilván majd megismétli, és akkor igyekszem rá válaszolni. 

Turi-Kovács Béla alelnök úr. A hulladékkezeléssel kapcsolatban teljesen 
egyetértek, hosszú ideig a lerakás volt az elsődleges megoldás. Mi azt a filozófiát 
valljuk, hogy a legjobb hulladékgazdálkodás az, ha minimális hulladék keletkezik, de 
ettől messzire vagyunk, éppúgy, mint amikor a lerakást preferálta a magyar állam, 
azoktól a technológiai megoldásoktól is messzire voltunk még, amelyek ma már 
mindennaposak. Tehát itt azért van folyamatos technikai fejlődés, technológiai 
fejlődés. A kormány egyébként abból indul ki, és ez a tárcának is az álláspontja, hogy 
lehetőleg minél kevesebb hulladék keletkezzen, a hulladékot hasznosítsuk újra, ehhez 
szükséges a válogatás, és aztán a maradéknál pedig az égetés, hiszen van egy olyan 
rész, amivel túl sok mindent nem lehet kezdeni.  

Ez különböző stádiumokban van Magyarországon, különböző fejlettségi fokon 
van az egyes hulladékgazdálkodóknál, hulladékgyűjtő rendszereknél, de az elmúlt 
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években a hulladékválogatás aránya lényegesen nőtt. Erre konkrét számadatok is 
vannak, és az Európai Unió által előírt válogatás és újrahasznosítás arányát szerintem 
Magyarország határidőre tudja teljesíteni. Úgy emlékszem, hogy 2020-ra van előírás 
jó néhány hulladékáramnál.  

A kármentesítés. Ezek több évtizedes, gyakran évszázados problémát 
jelentenek, alig hiszem, hogy egy vagy két kormány meg tudná oldani ezeket a 
hihetetlen nehéz helyzeteket. A nemzeti ügyek kormánya minden konkrét esetben, 
amikor gyors beavatkozás volt szükséges, a kellő pénzeszközöket rendelkezésre 
bocsátotta, és a munkánkat is elvégezte; mások helyett, ez azért hozzátartozik a 
dologhoz, mert valamennyi ilyen kritikus állapotnál, kritikus helyzetnél vagy egy 
szándékosan csődbe vitt hulladéklerakó, vagy valamilyen el nem végzett privatizációs 
kötelezettség volt és így tovább. Tehát azért ezeknél a magyar állam általában a 
második, harmadik sorban lépett be a felelősök helyett.  

Amikor a tisztelt bizottság engem kérdez, akkor kérem, lajstromozni legyen 
szíves azokat a cégeket és embereket, akik nem végezték el a feladatokat akár 
Balmazújvárosnál, akár más esetekben. Ma is vannak büntetőeljárások, felszámolási 
eljárások, és jó néhány esetben volt arra példa, hogy valakik támogatást vettek fel 
hosszú évekkel ezelőtt azért - nem mondom azt, hogy hány évvel ezelőtt, mert ezek 
tényleg 20-30 éves problémák -, hogy ezeket az illegális lerakókat vagy 
veszélyeshulladék-lerakásokat megszüntessék. Nem végezték el a munkát, és a végén 
a magyar államnak kell belépni, de a magyar állam csak akkor tud hatékonyan 
intézkedni, ha előtte jogilag is tiszta helyzetet teremt. Itt egyébként a szükséges 
jogalkotási és más operatív intézkedési feladatainkat elvégeztük. 

A fakivágást érintettem. Magyarországon egyébként az erdőtelepítések 
folyamatosak, tehát a nemzeti erdőstratégiába foglaltak szerint mintegy 700 ezer 
hektárt szeretnénk telepíteni az elkövetkező évtizedekben. Igyekeztem válaszolni 
valamennyi kérdésre. 

Heringes Anita kérdése a tanulmányokkal kapcsolatban, talán ezzel, a végével 
kezdem. Tisztelt Képviselő Asszony! Az látszik, hogy korábban az MSZP miképpen 
dolgozott, mert a magyar mezőgazdaság gyászos időszakai az MSZP-hez kötődnek, de 
ahhoz, hogy a magyar mezőgazdaság teljesítése a másfélszeresére nőtt, amióta nem 
önök kormányoznak, az is hozzájárul, hogy kellő előkészítő munkákat követően 
születnek döntések. Erre több kutatóintézetünk van, kutatói műhelyeink vannak, és 
ezektől a legkülönbözőbb témákban rendelünk tanulmányokat, és készülnek 
tanulmányok a GMO-növények elterjedésétől kezdve a rizstermesztésig. Ha mi 
Kazahsztánnal, ahol komoly lehetőségei vannak a magyar mezőgazdaságnak, konkrét 
együttműködést akarunk, akkor tessék elhinni, bármilyen derűs téma is ez, hogy nem 
szabad úgy belevágni, hogy azt sem tudjuk, hogy ott, mondjuk, milyen növényfajtákat 
lehet termeszteni, nem tudjuk azt, hogy milyen talajokon akarják ezeket termeszteni. 
Hogy adjunk el úgy vetőmagot, akár rizsvetőmagot - a magyar vetőmagnemesítés 
világszinten is jegyzett, a világ tíz legnagyobb vetőmagexportőre vagyunk - az 
érintettek részére, hogy nem tudjuk azt, hogy ott milyen talajviszonyok vannak és 
milyen éghajlati viszonyok?  

Szerintem ennek tükrében kell nézni akár ezeket a tanulmányokat, amelyek 
egyébként nem hiszem, hogy túlságosan grandiózusak lennének, nem 100 millió 
forintos tanulmányokról van szó meg milliárd forintos tanulmányokról, mint az 
MSZP idején, de mindig azokhoz a szükségletekhez igazodnak, amelyeket a magyar 
mezőgazdaság figyelembe vesz. Vannak olyan tanulmányok, amelyeket azért 
készítünk, hogy ha kint termeltetünk például vagy termelünk, akkor a megfelelő 
személyzet kiképzését segítsék. 
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A TeSzedd! mozgalommal kapcsolatban. Ez 2011-ben indult, tehát nem az 
előző nyolc évhez kötődik, csak ezt a kiegészítést szeretném tenni, de szerintem nem 
ez a lényeg, hanem az, hogy ezt a mozgalmat valamennyien fontosnak tartsuk. 

A nemzeti hulladékgazdálkodási holdinggal kapcsolatban. Ez most indult, 
tehát én bízom benne, hogy meg tudja oldani a rá háruló feladatokat. Az a célunk, 
hogy nonprofit jellegű legyen a hulladékgazdálkodás, azokat a külföldi cégeket, akik 
többnyire lerabolták ezt a területet, nem kívánjuk a továbbiakban preferálni, és az is 
célunk, hogy nagyjából egységes rendszerben, magas technológiai színvonalon 
történjen Magyarország valamennyi településén, elviselhető árak mellett, limitált 
árak mellett ez a szolgáltatás.  

Nekem meggyőződésem, ezt már mondtam, hogy a cégek nem a lerakás felé 
mennek, tehát olyan fejlesztéseket hajtottak végre az elmúlt években több milliárd 
forint értékben - amelyekről, úgy látszik, sajnos a képviselő asszony még nem 
értesült, de a szükséges adatok hozzáférhetőek - a válogatóművek vonatkozásában, 
például a szelektív gyűjtés vonatkozásában, amelyek pontosan ellentétes tendenciát 
mutatnak. A hulladéklerakási járulékot is azért vezettük be, hogy minél kevesebb 
szemét kerüljön a lerakókba, és minél több legyen újrahasznosítva.  

Budapesti házak, üveggyűjtés, szelektivitás. El szeretném mondani azt, hogy a 
nemzeti hulladékgazdálkodási holding csak annál a gyűjtőnél finanszíroz, aki 
megoldja az üveg szelektív gyűjtését is. Nyilván, ezzel még lesz munka, tehát ezzel 
egyetértek, mert ez egy olyan feladat, amire oda kell figyelni.  

Elhanyagolt szőlőültetvény, kivágás, hegybírói jogkörben bírságolási 
lehetőségek vannak. Amit ön mondott, és nagyon örülök annak, hogy felhívta a 
figyelmet rá, az egyébként egy birtokháborításnak minősülő polgári peres ügynek 
tűnik így a szóbeliségi alapján, tehát nem hatósági ügynek, mert aligha van 
különbség, ha valaki akácot ültet a kertjébe vagy, mondjuk, diófát, mert a 
beárnyékolás miatt a szomszéd termelési lehetőségei csökkennek. A megvilágításhoz 
mindenkinek joga van, lakóingatlannál éppúgy - benapozásnak is hívják, nem tudom, 
hogy ez jó szó-e -, mint a zártkerteknél. Tehát ha ilyen problémája van az adott 
szőlőtulajdonosnak, akkor birtokháborítási eljárás, illetve polgári peres eljárás 
keretében tud érvényt szerezni a jogainak. Hasonló ez ahhoz, mintha valaki egy 
magas kerítést vagy egy nagy házat húzna fel a szomszéd portája mellett.  

Élelmiszeráfa-csökkentés. Van ennek egy diszkrét bája, az MSZP, mióta nincs 
kormányon, élharcosa az élelmiszeráfa-csökkentésnek. Én határozottan emlékszem 
arra, hogy volt olyan választás, amikor a választás előtt levitte az élelmiszer áfáját az 
MSZP, utána pedig felemelte három vagy négy hónap múlva. Tehát a kis áfatörténet 
keretében szerintem, ha legközelebb ugyanezt a kérdést fölteszi, szíveskedjék ezzel az 
előzménnyel kiegészíteni a képviselő asszony. 

Mi egyébként tényleg csökkentjük az élelmiszer áfáját, annak függvényében, 
hogy azt a költségvetés elbírja-e, és remélem, hogy ebben az elkövetkező időszakban 
is néhány pozitív döntés lesz. Nagyon értékelem egyébként, hangsúlyozom, hogy ön 
ezt támogatja. Bízom benne, hogy a költségvetés és az adótörvények megszavazásánál 
is majd ez kifejezésre jut.  

Tűzifaakció, későn derül ki. Ez volt a kérdés, hogy későn tudják meg az 
önkormányzatok? Nem értettem pontosan. (Heringes Anita közbeszól.)  

 
ELNÖK: Elnézést kérek! A párbeszéd lehetőségét akkor úgy kellene 

fenntartani, hogy a kereteket megtartani, és a mikrofont bekapcsolni, mert a 
jegyzőkönyvvezetés szempontjából ez szükséges  
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DR. FAZEKAS SÁNDOR földművelésügyi miniszter: De nem az 
önkormányzatok világa az, ahol az FM-nek erre ráhatása van. Tehát mi a tűzifát mint 
alapanyagot tudjuk biztosítani ehhez a programhoz, illetve az erdészetek erre 
készséggel rendelkezésre állnak. Talán a Belügyminisztérium tud erről bővebb 
tájékoztatást adni. De szerintem nem is ez a dolog lényege. Az embereket azzal kell 
segíteni, hogy legyen munkájuk, ne segélyből vagy valamilyen adományból kelljen 
megoldaniuk a tüzelést. Az mindenképpen káros, ha a hulladékot égetik el, rákkeltő, 
szennyező, és itt a felvilágosításnak szerintem külön jelentősége van. De én bízom 
benne, hogy annak köszönhetően, hogy most a munkanélküliség azért már 
megfeleződött 2010 óta, nagyobb jövedelme van az embereknek, és így meg tudják 
venni a tüzelőt. 

Termékdíj. Tisztelt Bizottság! 2010-ben, amikor a termékdíj-bevételeket 
néztük, akkor összesen mintha 20 milliárd forint lett volna, mivel a korábbi 
időszakban, nyolc éve vagy nem nyolc éve, nem tudom, mikor, ezt a területet 
kiszervezték, ilyen alvállalkozóknak vagy koordinátor szervezeteknek lehet nevezni 
azokat, akik ezt a termékdíjbeszedést olyan ügyesen megoldották, hogy miután 
megszüntettük ezt a lehetőséget, ha jól látom, olyan háromszorosára nőtt az állami 
bevétel. Tehát azért ennek az előzményéhez ez a dolog hozzátartozik. 65 milliárd 
forint körül van a termékdíjbevétel, ennek jelentős részét ipar- és gazdaságfejlesztésre 
fordítja a magyar állam, olyan korszerű technológiák fejlesztésére, olyan 
vállalkozások támogatására, akik környezetbarát módon termelnek. Tizenkétmilliárd 
forint az, ami közvetlenül a környezetipar fenntartására és támogatására kerül.  

Mi szeretnénk, ha növekedne ez a hányad, ugyanakkor azt is tudomásul 
vesszük, hogy egy erősebb gazdaság képes környezetbarátabb módon termelni. Tehát 
a költségvetést egészében kell nekünk kezelni. Bízom benne, hogy ahogy a gazdaság 
teljesítőképessége növekedik, úgy a környezetvédelmi termékdíjból is többet lehet a 
környezetipar támogatására fordítani, ami egyébként KEOP-ból és más forrásokból is 
részesül.  

A siklóernyős felderítést érintettem, és a tanulmányokat is. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Mi is köszönjük szépen a válaszokat. Az utolsó körben lehet még 

tisztázó kérdéseket feltenni. Ha első körben nincs jelentkező, akkor megkérem Turi-
Kovács Béla alelnök urat, hogy egy pillanatra vegye át a levezetést.  

 
(Dr. Turi-Kovács Béla, a bizottság alelnöke átveszi az ülés vezetését.) 

 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban 

ELNÖK: Megadom a szót, elnök úr.  
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen. Én is külön köszönöm 

miniszter úrnak a válaszokat. Ezek szerint csak sikerült mindent lejegyzetelni, mert 
maradéktalanul minden kérdésre válaszolt. Néhány tisztázó dolgot, ha megengedi, 
akkor mondanék, olyanra is reagálva, amit nem én tettem fel kérdésként.  

A zárt kertek szőlőültetvényeivel kapcsolatban, ha megengedi a miniszter úr, 
arra hadd hívjam fel a figyelmet, hogy zárt kertek esetében erdőművelési ág nem 
engedélyezett, ezért az akáctelepítésnek ott lehetősége nincs, és a földhivataloknak 
feladata és hatásköre eljárni az ilyen esetekben, tekintetbe véve, hogy művelésiág-
változást zárt kertek esetében erdőre nem engedélyeznek. Gyümölcsös lehet, amiben 
teljesen jogos a kritikai észrevétele miniszter úrnak, azonban az akácos az 
erdőtelepítési tevékenységhez tartozik, és nem gyümölcsöshöz, tehát ilyen szinten a 
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földhivataloknak lehet eljárási feladata. De ez csak tisztázás és pontosítás volt, ha 
megengedi, mert konkrétan ez nem releváns annyira mindenben.  

Néhány dologban akkor szeretnék reagálni. A TeSzedd! mozgalomra azt 
mondta, hogy jó ideig szüksége lesz még erre az országnak. Ezt nagy szomorúsággal 
hallom. Ez azt jelenti, hogy a környezeti nevelés és szemléletformálás tekintetében 
eleve vesztésre készülünk, és nem nagyon látjuk az esélyét annak, hogy a 
környezetkultúránk változzon. Bízom benne, hátha akár a minisztertől eltérő 
környezeti neveléssel foglalkozó erők mégiscsak tudnak ebben eredményeket elérni.  

Annyit hadd mondjak miniszter úrnak, mondta, hogy vitatkozna azzal, hogy 
csökkent a gyep mennyisége, hogy a KSH-adatok szerint 1990-ben 1 millió 185 ezer 
hektár gyep volt Magyarországon, 2010-ben, a második Orbán-kabinet hatalomra 
kerülésekor 1 millió 4 ezer hektár volt a gyepterületek mennyisége, 2016-ban a KSH 
adatai szerint 784 ezer hektár. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt 20 évben megfeleződött - 
bocsásson meg, pontatlan vagyok, mert nem feleződött meg, mert az 1,2 milliónak a 
780 ezer nem a fele, de kritikusan lecsökkent, és nyilvánvalóan erre azért próbáltam 
célozni, mert jelenleg a teljesen véletlenül önhöz tartozó másik ágazat, az agrárterület 
ehhez sajnos jelenleg hozzájárul. Én nem gondolom, hogy ez szándékos, tehát nem 
gondolom most ebben az esetben, hogy ártani akarnak a minisztérium részéről, de 
van néhány olyan szabályozás, például az ideiglenes gyepek fenntartására irányuló 
előírások, amikor két év után kötelező egy szántóföldi művelési ágban lévő területben 
a termelőnek beszántani a vetett gyepét. Ez ügyben a zöldítési szabályok és a 
földhasználati szabályok megváltoztatása hozzá tudna járulni ahhoz, hogy a gyepek 
megmaradjanak. Erre igyekeztem célozni a kérdéssel, mert erre egyértelműen van 
lehetőség, ha az agrárszabályozásban egy pici jó szándék lenne ez irányban.  

Miniszter úr városi legendának mondta az erősebb önkormányzatokkal 
kapcsolatos, repülőtérrel kapcsolatos gyakorlatot. Elmulasztottam elmondani - 
emiatt elnézését kérem -, hogy a Liszt Ferenc reptér fenntartóján kívül a 
Hungarocontrolnál is voltam, aki gyakorlatilag ellátja az ellenőrzési és hatósági 
feladatait ennek. Szó nincs erről. Kétféle stratégiát alkalmaznak Európa repterein. Az 
egyik az, hogy a felszállások és a leszállások esetében körkörös, cirkulációs rendszert 
használnak, hogy egyenletesen eloszoljon a zajterhelés, a másik pedig az, hogy minél 
kevesebb legyen a zajterheléssel érintett, ezért csak két irányból, a le- és felszállásra 
szabályozzák. Magyarországon ez utóbbi stratégia van azért, mert a helyi 
önkormányzatok ott ezt kérték, és egyértelműen az elmúlt két évben is megváltozott a 
felszállási csatornák iránya, ami gyakorlatilag önkormányzati érdekérvényesítés volt. 
Ez most jelen pillanatban nem az ön hibája, tehát nem kell védekezésbe mennie. Itt az 
ön feladata és felelőssége ott van, hogy a zajfeladatokkal kapcsolatos szabályozás 
tudná ezt kezelni. Meg tudná oldani a kormányzat azt, hogy ne legyen ilyen 
mozgástere a fenntartónak és az üzemeltetőnek és az ezzel kapcsolatos hatósági 
háttérnek. Tisztában vagyok azzal, hogy ez nemcsak az ön tárcájához tartozik, hanem 
tárcaközi egyeztetéseket igényel, de miután ez egy növekvő probléma, nagyon jó 
lenne, ha az ez irányú hatósági feladatok ellátására meglenne a szándék.  

Ezúton szeretnék nagyon sok sikert kívánni a holnapi tárgyalásaihoz az ukrán 
kollégájával. Nagyon bízom benne, hogy eredményesek lesznek, és nemcsak a 
Kárpátok erődállományára, a Tisza vízminőségére lesz ez hatással, hanem, ha nem 
veszi tolakodásnak, ezúton szeretném tisztelettel megkérni, hogy az Ukrajnában 
működő atomerőművek meghosszabbításának a kérdését is esetleg, ha megtenné, 
hogy felveti, ez egy hasznos ügy lenne, hiszen Magyarország jelentősen érintett az 
ezzel kapcsolatos potenciális környezetkárosításokkal kapcsolatban. Ez egy kérés 
részemről, ha nem okoz nagy problémát. 
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Azt tudomásul veszem, hogy támogatja a zöldfelületek kiirtását a fővárosban. A 
zöldfelületek és zöldterületek mennyiségére vonatkozóan annyit szeretnék csak 
tájékoztatásképpen elmondani, hogy egy 120-160 éves tölgy ökoszisztéma-
szolgáltatással kapcsolatos funkcióinak a kialakításához pontosan 120 vagy 160 év 
szükséges. Tehát az, ha kivágnak valamit és ültetnek helyette egy másikat, valóban 
igaza van miniszter úrnak, mert elérheti ezt, csak a közben lévő pár generáció, ami 
felnő, esetleg ennek hátrányát fogja elszenvedni.  

Szeretném tájékoztatni miniszter urat - nyilvánvalóan nem feladata, hogy ezt 
tudja -, hogy volt alkalmunk és lehetőségünk eszmét cserélni Baranyai Gábor 
kormánybiztossal vagy miniszteri biztossal. Azt hiszem, az Igazságügyi 
Minisztériumhoz tartozik most feladat- és hatáskörében. Meghallgattuk, és 
tájékozódtunk a bősi erőművel kapcsolatos kérdésekről. Itt konkrétan természeti, 
biológiai monitoringra igyekeztem rákérdezni, és elnézést, ha a hadarásom miatt ez 
nem volt egyértelmű, mert gyakorlatilag jelen pillanatban, miniszter úr is tudja - és 
azt hiszem, hogy ebben talán részben egy platformon vagyunk -, hogy jelen 
pillanatban az elterelés óta minden pozitív hasznát Szlovákia viseli az átalakításnak, 
és az összes ökológiai, társadalmi, táji negatív hatást pedig Magyarország.  

Sajnos, az előző kormányok… ön nagyon sok kritikát fogalmazott meg az előző 
kormányokkal kapcsolatban, többek között ebben sem történt semmilyen lépés 
Magyarországon a hágai döntés óta. Mindössze arra szeretném ösztökélni a jelenlegi 
kormányzatot, hogy végre történjen valamilyen lépés, és végre legyen ennek hathatós 
előremozdulása. A természeti, ökológiai, környezeti monitoring, tehát a Szigetköz-
monitoring teljes fenntartása, ami viszont természetvédelmi feladat, azt tudja 
alátámasztani a jövőben, hogy ez irányú vízigényünket és vízpótlási igényünket tudjuk 
tisztázni. 

Végül, utolsó pontként csak annyit szeretnék mondani, nem szeretném 
kiprovokálni a személyeskedését, de én csak továbbra is kardoskodnék az ügyben, 
hogy a környezeti nevelés és az erdei iskolák kérdését lereagálta az erdészeteknél zajló 
fejlesztésekkel, de nem hiszem azt, hogy ezek pótolni tudnák az országban több száz 
zöld civil szervezetnek azt a hiányát, amit korábban a magyar társadalom kiforrott, 
létrehozott, megteremtett. 2010 óta nagyon-nagyon rossz idők járnak ezekre a zöld 
civil szervezetekre.  

Az erdészeti fejlesztések és az erdei iskolák létrehozása nyilvánvalóan ellát egy 
feladatot, és nyilvánvalóan nem véletlen, hogy az ezzel kapcsolatos Kehi-jelentések 
nem túlságosan rózsás színben tüntetik fel ezen erdőgazdaságok gazdálkodását. 
Tudom, hogy ez ügyben még önök éltek kifogásokkal, és a Miniszterelnökség 
megállapításait és feljelentését még vitatják, de ennek ellenére ez semmiképpen, 
akkor sem, ha minden a legnagyobb rendben zajlik az erdőgazdaságoknál, tudja 
pótolni azt a sokirányú, sokszínű feladatellátást, amit a zöld civil szervezetek 
Magyarországon az elmúlt évtizedekben, a rendszerváltás óta és részben azt 
megelőzően néhány mozgalom kapcsán elláttak. Ezen feladatellátás lehetőségeinek a 
tágítását, bővítését, kiterjesztését továbbra is figyelmébe ajánlanám önnek, hogy 
szakminiszterként kardoskodjon és érveljen a kormányzattal szemben, hogy ez 
ügyben további forrásokat és lehetőségeket kapjon. Köszönöm a szót.  

 
ELNÖK: Visszaadom az elnöklést, és egyben szót kérek, elnök úr. 
 

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

Turi-Kovács Béla alelnök úrnak adom meg a szót. 



24 

 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Egy rövid észrevételt 

szeretnék tenni még áfaügyben, csak a történelmi hűség kedvéért. Kékkői Zoltán 
nagyon kedves volt képviselőtársammal három ízben terjesztettük elő a szocialista-
liberális kormányzathoz az áfacsökkentést és az alapvető élelmiszerekben is 
szelektálva történő csökkentését az áfának, amit a rendkívül harcos volt államtitkár 
kifejezetten azzal utasított el, hogy szakmailag is elfogadhatatlan, és minden 
szempontból olyan, ami nem elfogadható javaslat; azt hiszem, ehhez képest 
előrelépés van. A magam részéről változatlanul azon az állásponton vagyok, hogy az 
alapvető élelmiszereknél a csökkentést fokozatosan végre kell hajtani, nyilván a 
teljesítőképességhez mérten. Ez az egyik dolog.  

A másik azonban egy kérés lenne, ami némileg összefügg az erdei iskolák 
ügyével. Régi dolog és ismételten előterjesztettem a magunk részéről azt a javaslatot, 
most mint polgári kisgazda nyilatkozom, hogy az alapoktatásba vezessük be a 
mezőgazdasági ismeretek oktatását. Én még abban az időben nőttem fel, amikor az 
alapvető mezőgazdasági ismereteket az elemi iskolában tanultuk meg. 
Meggyőződésem, hogy minden más oktatás helyett vagy annak a nem kiváltása esetén 
is, tehát nem arról van szó, hogy kiváltunk valami mást, hanem egy alapvető oktatást 
vezetünk be, ez a mezőgazdasági ismereteket nemcsak terjesztené, hanem a 
mezőgazdaságot meg is szerettethetné. Nagyon határozottan úgy gondolom, hogy ez 
szorosan összefügg a természet- és környezetvédelemmel, mert az ott tanultak teszik 
alkalmassá azt a gyereket, aki egy ilyen oktatásban részesül, hogy az elkövetkezendő 
időben nyitott legyen a természeti kincseink iránt.  

Arra kérem a miniszter urat, hogy támogassa azt a kérést, amit én az illetékes 
tárcánál már előterjesztettem, és ami a mostani alapoktatásban bekövetkező 
változásoknál, azt gondolom, meg is valósítható. Remélem, hogy ebben a tárca, a 
miniszter úr támogatását elnyerhetjük. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a hozzászólást. Tájékoztatom a bizottság tagjait, 

hogy ez az utolsó kör, és utána tovább nem zaklatjuk és nem tartjuk fel a miniszter 
urat.  

(Jelzésre:) Heringes Anita képviselő asszony! 
 
HERINGES ANITA (MSZP): Köszönöm szépen. Visszatérve oda, ugyanúgy, 

ahogy Sallai R. Benedek, hogy akácost nem lehet zártkertben tartani. Most már egy 
több éve folyó perről van szó, én leírok minden pontos adatot ezzel kapcsolatban, 
viszont kérem a minisztériumot és a miniszter urat, hogy mondják meg önök, 
ilyenkor mi a megoldás egyszerű kisemberek problémájára. Mit tudnak tenni? Kihez 
forduljanak? Mi a vége? Mert a végén odáig eljutnak, hogy elkeseredésükben azt 
fogják mondani, hogy inkább eladják a telket, ami szerintem senkinek nem jó, hiszen 
ők lelkesen csinálnák a dolgukat, viszont a bíróság azt a választ tudja adni minden 
esetben, hogy ő szakmailag nem tudja eldönteni, hogy ez mekkora károkozás. Mi 
ilyenkor a teendő?  

Én elküldöm az összes anyagot írásbeli kérdésként, és kérem, hogy szakmai 
választ kapjunk, hogy tudjak segíteni ennek a hetven családnak, ami nem kevés. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy kíván-e 

még valaki szólni. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nem, mielőtt megadom a 
miniszter úrnak a szót, ha megengedik, nagyon röviden még két dologra csak hadd 
reagáljak!  
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Először is érdekességképpen mondom el az alelnök úrnak, hogy én úgy tudom, 
nem vagyok oktatáspolitikus, mint tudja, a Waldorf-iskolákban teljesen általános a 
mezőgazdasági gyakorlat, vetnek is, őszi vetéseket és aratásokat iktatnak be az 
általános iskolás korosztálynak. Ez csak azért érdekes, mert az ilyen jellegű oktatási 
rendszerek fenntartását most nem nagyon segíti a kormányzat, de lehet, hogy ennek 
az adaptációja hasznos lehet.  

Másodrészben pedig meg szeretném nyugtatni az alelnök urat, hogy a 
„szakmailag elfogadhatatlan” formula a kormánypárt részéről nem szűnt meg, úgy 
látszik, ez a kormányzattal együtt járó fogalom. Ha valamit nem akar vagy nem áll 
szándékában tenni, akkor általában ez szokott lenni, hogy szakmailag nem 
elfogadható, ezt rendszeresen megkapjuk mi is.  

Miniszter úr, ha megengedi, egyetlenegy kérdéssel hadd egészítsem ki a 
kérdéseimet! Ez csak egyetlen tisztázó kérdés. A Molnár János-barlang kapcsán talán 
tudja, hogy nagyjából egy budapesti albérlet áráért adta oda a Duna-Ipoly Nemzeti 
Park ezt a barlangot. Mint elmondta ön is, tisztában van azzal, hogy ez egyedülálló az 
adottságával és a természeti értékeivel. Ön szerint az egy hatékony, a természeti 
értékek fenntartását, a környezeti nevelést erősítő gyakorlat, hogy Magyarország 
egyik nemzeti parkjában egy ilyen 100 ezer forintot alig meghaladó tétellel próbálnak 
hasznosítani egy ilyen értéket? Elég, ha erre csak igent vagy nemet válaszol. 

Ezzel megadom a szót, és ez nagyjából a zárszó is lesz, ha ezzel mindenki 
egyetért. Fazekas Sándor miniszter úr! 

 
DR. FAZEKAS SÁNDOR földművelésügyi miniszter: Köszönöm. Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! Jó néhány kérdés van itt előttem, vannak, amelyeket már 
érintettünk. Talán kezdem a Molnár János-barlanggal, mert látom, hogy itt a 
képviselő úr, az elnök úr nagyon tájékozott. Egy pályázó volt. Hogy ez sok vagy kevés, 
az nyilván viszonyítás kérdése, de ha ez akkora nagy üzlet lett volna, akkor nem egy, 
hanem kettő, három, sőt több pályázó is van, és esetleg magasabb bérleti díjat 
ajánlanak fel. De szerintem itt nem is a bérleti díj a lényeg, hanem az, hogy egy olyan 
speciális szakértelemre alapozott okszerű barlanghasználat történjen, ami biztosítja 
azt, hogy ez az egyedülálló kincs fennmaradjon, ne szenvedjen károsodást, ne 
legyenek illegális merülések. Annak idején illegális tanfolyamok, még talán haláleset 
is volt, tehát volt némi rendezetlenség korábban. Ez az állapot megszűnt, és szerintem 
ez most így, legalább a bérlet időtartamára, rendezettnek tekinthető, tehát szerintem 
ez egy elfogadható megoldás. Tudom, hogy valakinek nem tetszik, de nem volt más 
pályázó. 

A következő az akácos. Nyilvánvaló, hogy telefondoktorhoz hasonló helyzet az, 
amikor az ügy részleteinek ismerete nélkül próbálunk jogi jellegű szakvéleményt adni, 
de az a fontos körülmény itt elhangzott, hogy per van folyamatban. Ilyen esetben, ha a 
tulajdonosok között van egy szomszédjogi vita, akkor a magyar jog - ez bírósági útra 
utal, és itt a magyar állam, amely a közigazgatást fenntartja, működteti - sem tehet 
egyebet, mint bevárja a bírói ítéletet. Szerintem mindenképpen hasznos és 
tanulságos, ha az ügy átkerül hozzánk, és akkor megpróbálunk erre egy véleményt 
kialakítani.   

Én azért abban vitatkoznék az elnök úrral, hogy az akácos okvetlenül erdő-e, 
azt majd konkrétan meg kell nézni, mert attól, hogy, mondjuk, valaki egy 
zártkertméretbe beültet három vagy nem tudom, hány fasort, nem tudom, itt 
mekkora a terület, még az nem lesz erdő, tehát az a földhivatali eljárásra való 
hivatkozás nyilván a jogszabály alapján megáll, de itt a konkrét esetet kell vizsgálni. 
Gyanítom, hogy nem ennyire egyszerű a dolog, mert akkor a bíróság már régen tudott 
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volna ebben a kérdésben dönteni. Szerintem a joganyag elég alapos ahhoz, hogy 
eligazodást jelentsen, nyújtson.  

Turi-Kovács Béla képviselő úr kérdése, felvetése. Egyetértek azzal, hogy az 
alapoktatásba kerüljenek be a mezőgazdasági ismeretek, ezt a tárca már korábban is 
jelezte. Bízom benne, hogy a tananyagot sikerül majd úgy kialakítani, hogy meg lesz a 
helye csakúgy, mint évtizedekkel ezelőtt a mezőgazdasági ismereteknek is az alapfokú 
képzésben.  

És akkor azt nézem, hogy még jó néhány kérdés van itt a TeSzedd! programmal 
kapcsolatban. Szó nincs arról, hogy vesztésre készülnénk itt, nem tudom miből vonta 
le a következtetést az elnök úr, hiszen szerintem, amikor 190 ezer ember vesz részt 
egy mozgalomban, és, mondjuk, évről évre egyre többen és többen kapcsolódnak be, 
akkor pont fordított a helyzet, tehát nem kell ezt félremagyarázni. De ez csak egy 
eszköz arra, hogy a környezettudatosság szintje Magyarországon emelkedjen. Más 
vonatkozások, iskolai oktatás, népszerűsítő kampányok, tájékoztató kampányok is ezt 
a célt szolgálják. Tehát szerintem nem olyan reménytelen a helyzet. 

Gyepterület. A statisztikai adatokat azért pontosan meg kell nézni, mert 
szerintem a határ képe mást mutat. Tehát ezt majd alaposabban mi is megvizsgáljuk. 
Nincsen annak jele, hogy rendkívül sok gyepet törtek volna fel az elmúlt időszakban, 
és elkezdték volna szántani-vetni, vagy halastó jött volna létre rajta. Ha kimegyünk a 
határba, pontosan fordított folyamatot látunk. Különösen a dombvidéki területeken. 
A szántóföldeket fölhagyták, gyep alakul ki, egy részén spontán erdősödés, tehát 
hangsúlyozom, a statisztika önmagában nagyon tiszteletreméltó és fontos adatokat 
tartalmazhat, de ezt azért meg kell nézni. 

Zöldítés, földhasználati szabályok szintén ebbe a körbe tartoznak. Nem hiszem, 
hogy ezek ilyen százezer hektáros változásokat jelentenének.  

Zajterhelés. Igyekszem majd tájékozódni, tisztelt elnök úr. Szerintem is úgy 
kell lebonyolítani a légi forgalmat, hogy a lehető legkevesebb zajterhelést, környezeti 
terhelést jelentse a lakosság számára. Az, hogy erre milyen lehetőség van, hogy most 
ha köröznek a repülőgépek, az-e kellemesebb, vagy ha direkt pályán szállnak le, akkor 
egy adott területre koncentrálódik ez a zajhatás, ezt nem tudom megítélni. Az biztos, 
hogy jó néhányszor tapasztaltuk, különösen, ha valamilyen légiforgalmi fennakadás 
van, hogy egészen sok repülőgép köröz a főváros fölött. Azt hiszem, hogy ezt még a 
tárca részéről meg tudjuk ígérni, hogy tájékozódunk ebben a kérdésben.  

Ukrán tárgyalásoknál az ukrajnai atomerőművekkel összefüggésben. Mi 
folyamatos kapcsolatban vagyunk egyébként az ukrán érintettekkel, és bízom benne, 
hogy sikerül olyan megoldást találni az engedélyezés folyamán, ami a magyar 
érdekeknek megfelelő.  

Százhúsz-százötven éves tölgy kivágása. Tisztelt Elnök Úr! Az ember minden 
fát sajnál, tehát én is sajnálom, de ha, mondjuk, egy park rekonstrukciójáról van szó 
nagyvárosi környezetben, ahol ezek a növények kifejezetten a stressznek vannak 
kitéve, akkor arra valamilyen megoldást mégiscsak lehet találni, hogy ne kelljen 120 
évet várni, amikorra egy hasonló méretű fa kifejlődik. Erre vannak megoldások is. 
Tehát ma már nem hároméves facsemetét ültetnek, hanem olyan fákat, amelyek már 
teljesen kifejlettek. Ezt láttuk jó néhány beruházásnál az elmúlt évben. Tehát néhány 
év alatt egy adott park vagy erdőterület be tud állni. Erre megvannak a megoldások, 
amelyeket széles körben alkalmaznak.  

A Dunával kapcsolatban a tárca álláspontja egyértelmű, én ezt elmondtam. 
Meg kell mozgatnunk minden követ azért, hogy Magyarország számára kedvező 
megoldás szülessen. Azt, hogy erre milyen mozgástér van, el tudjuk képzelni. Nem 
véletlen az, hogy ez lassanként három évtizede húzódó probléma.  
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A KEHI-s erdészeti vizsgálatokkal kapcsolatban azt szeretném elmondani, 
hogy ennek jelentős része erdészettörténet, mert bizonyára a képviselő úr, aki nagyon 
alapos, látta, hogy a 2014 előtti időszakra vonatkozik. Tehát az ott kifogásoltak 
jelentős részét az erdészetek már régen megoldották, és ha pedig valahol probléma 
van még, akkor azt meg fogjuk oldani. De egyébként a magyar erdészetek csak az 
elmúlt hét évben 7 milliárd forint értékű jóléti fejlesztést hajtottak végre, az 
erdőterület is növekedett több tízezer hektárral. Ellátják azokat a feladatokat, 
amelyek döntően nonprofit jellegűek, hiszen a magyar állam ezt szabta célul, hogy az 
erdészetek bevételeiből az erdők átláthatósága, átjárhatósága, bejárhatósága 
érdekében szükséges fejlesztéseket valósítsuk meg, ne pedig valami nagyipari jellegű 
erdőkitermelés és erdőgazdálkodás irányába mozduljunk el.  

Zöld civil szervezetek. Igyekszem majd tájékozódni a 2010 előtti dolgokkal 
kapcsolatban. Én nagyra értékelek minden civil szervezeti munkát, különösen azt, 
ami önkéntes, amely nem állami támogatásokon alapul, hanem az érintett tagok 
áldozatvállalásán. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy ne tudnának pályázni, és a 
pénzeket okszerűen felhasználni. De tisztelt elnök úr, az az egyesület, amelynek ön is 
a tagja vagy tagja volt, és amely a túrkevei szélmalom felújítását végezte, az nem ilyen 
zöld civil szervezet volt véletlenül? Az a szélmalom összedőlt, ezért ön a felelős, és a 
mai napig nem lett helyreállítva. Tehát én azt hiszem, hogy a civil szervezetek 
munkáját a maguk egyediségében szükséges megvizsgálnunk. Jó munkát kívánok a 
helyreállításhoz, képviselő úr! Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen én is, miniszter úr. Ha már így felhozta, akkor 

tájékoztatom, hogy Túrkeve fideszes önkormányzata nem támogatja a helyreállítást, 
és mindemellett, habár abban az átkos nyolc évben az MSZP két ütemben támogatta a 
felújítást, az utolsó ütemet, ami a statikai állapotot állította volna helyre, a Fidesz-
kormányzat volt az, aki elutasította, a figyelmeztetés ellenére. Tehát ez irányban, ha a 
műemlékvédelem is a szakterületéhez tartozik, nyilván cserélhetünk eszmét, de ez 
irányú tájékozottságának növelése segítheti a munkáját, hogy milyen véleményeket 
tudjon ez ügyben megfogalmazni. Köszönöm szépen. Miután… 

 
DR. FAZEKAS SÁNDOR földművelésügyi miniszter: Még szeretnék szólni 

ezzel kapcsolatban.  
 
ELNÖK: Egy pillanat! Amennyiben erre igénye van, akkor meg fogom adni a 

lehetőséget. Megkérdezem a bizottság tagjait - lement a két kör -, van-e még bárkinek 
bármilyen kérdése. (Senki sem jelentkezik.) Miniszter úr, akkor tessék nyugodtan 
reagálni.  

 
DR. FAZEKAS SÁNDOR földművelésügyi miniszter: Szerintem súlyos 

ferdítések és csúsztatások voltak abban, amit az elnök úr elmondott. A helyzet 
teljesen más. Megvolt az a keret, amiből ezt a szélmalmot rendesen meg lehetett 
volna csinálni, ennek ellenére dőlt össze, és azt hiszem, hogy az önkormányzatban 
pedig egy alaposabb előterjesztés szükséges majd ahhoz, hogy az tudja támogatni a 
megoldásokat, mert egyébként a képviselő úr egy olyan megoldást javasolt, ha jól 
emlékszem, hogy az összedőlt, romos szélmalom helyett egy teljes értékű ingatlant 
akart cserével megszerezni. Én így vagyok erről tájékoztatva. Tehát én azt javaslom, 
hogy kicsit óvatosabban bánjon a megfogalmazásokkal. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Bár nem a bizottsági ülés tárgya ez, de akkor próbáljunk meg 

alaposabban tájékozódni, mert ez ügyben megint pontatlanok. Jelen pillanatban 
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túrkevei közmunkások dolgoznak a szélmalomnál azért, mert nem tartottak igényt 
arra, hogy a természetvédelmi egyesület ez irányú tevékenységében részt vegyen. 
Tehát ezt mi is őszintén sajnáljuk, csakúgy, mint a felújítás hiányát, hiszen sok pénz, 
érzelem és erőforrás ment el teljesen feleslegesen. De mint mondottam, a 
tájékozottság megszerzése segítheti a munkáját sok tekintetben. Ehhez is sok sikert 
kívánok, meg ahhoz is, hogy a környezet- és természetvédelem érdekeit és értékeit 
hatékonyabban tudja képviselni a magyar kormányban a következő időszakban. 
Megköszönöm tisztelettel, hogy eleget tett meghívásunknak, és eljött a 
meghallgatásra, és köszönöm szépen a jelenlévők türelmét, ami a késésből adódott. 
Folytatjuk a napirendekkel. További jó munkát kívánok! 

Áttérünk a második napirendi pontra, amit ma már részben feszegettünk a 
meghallgatásnál, a környezetvédelmi termékdíjakról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat megvitatására kerülne sor. 

A részletes vita ügyében, mint azt a felvezetőben és a napirendben elmondtam, 
kijelölt bizottság vagyunk, ezért a házszabály 44-45. §-ának megfelelően kell 
lefolytatnunk a részletes vitát.  

Ezt a részletes vitát megkezdjük egy kétperces technikai szünet után, ha erre 
igény van.  

 
(Szünet: 10.18 - 10.23) 

 

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 
módosításáról szóló T/12367. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! A bizottság ülését folytatjuk. Az előbb felvázoltak 
folytatásaként soron következik az előbb említett környezetvédelmi termékdíjakról 
szóló törvény részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása.  

A részletes vita első szakaszában a törvényjavaslatnak a házszabály 44. § 
(1) bekezdésének a), b), c) és d) pontja szerinti vizsgálatát kell megtennünk, hogy 
megfelel-e az Alaptörvényből eredő követelményeknek, a jogalkotás szakmai 
követelményeinek, valamint a nemzetközi és európai uniós jogból eredő 
kötelezettségeknek, és illeszkedik-e a jogrendszer egységébe. 

Tisztelettel köszöntöm a Földművelésügyi Minisztérium képviseletében dr. 
Rácz András helyettes államtitkár urat, dr. Pénzes Zsuzsanna főosztályvezető-
helyettes asszonyt és Fieder Ildikó referens asszonyt. Kérem, hogy a házszabályban 
megfogalmazottaknak megfelelően segítsék munkánkat azzal, hogy pár szóban 
összefoglalják az előterjesztés benyújtásának indokait és szabályozási megoldásait[H1]. 

Dr. Rácz András előterjesztése 

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az ön által elmondottaknak a mi véleményünk 
szerint maradéktalanul megfelel a jogszabálymódosítás, semmi átfogó, 
koncepcionális változás nem történik a termékdíjtörvényben, a díjtételek sem 
emelkednek, hanem inkább különböző technikai jellegű, adminisztrációs terhet 
csökkentő, átalánykiterjesztő és egyéb olyan megoldások találhatók benne, amelyek a 
törvény hatálya alá esők helyzetét nagymértékben könnyítik. 

Néhány példa összefoglalva. Először is, a gépjárműátalányt kiterjesztjük. Egy 
gépkocsi számtalan olyan alkatrészből áll össze, amely termékdíjköteles termék. Hogy 
ezeket ne kelljen külön adminisztrálni, ezért átalányban a gépjárműre lesz kivetve, 
átlagosan ez gépkocsinként ötezer forint körül alakul. Ezt a gépjárműátalányt 
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szeretnénk kiterjeszteni a kishaszongépjárművekre is, hiszen azok a személyautóval 
esnek minden szempontból egy tekintet alá, illetve az autóbuszokra is. Ezzel 
nagymértékű adminisztrációsteher-csökkentés fog bekövetkezni, mert a 
gumiabroncsot, az akkumulátort, az elektromos alkatrészeket külön-külön nem kell 
majd adminisztrálniuk a gyártóknak, illetve a forgalomba hozóknak.   

Aztán a másik ilyen könnyítés az egyéni hulladékkezelés teljesítésének 
egyszerűsítése. Itt aki jelenleg egyéni hulladékkezelő, annak a tárgyévi kibocsátását 
kéne alapul venni a termékdíj megfizetéséhez. Ennek a becslése, mármint az éves 
tevékenységből képződő hulladék becslése nehézségeket okoz bizonyos ágazatokban, 
ezért bevezetjük azt a lehetőséget, hogy aki a tárgyévet megelőzően is egyéni 
hulladékkezelő volt, az az előző évi kibocsátási adatai alapján tudja kiszámítani az ő 
kötelezettségét, tehát nem kell becsülnie, hanem az elmúlt év adataira támaszkodhat. 

Ösztönözzük az újrahasználatot, illetve az újbóli felhasználást, mégpedig oly 
módon, hogy nem kell majd termékdíjat fizetni az újrahasználat vagy újbóli 
felhasználás során előállt termékek után, hanem kizárólag a termékbe újonnan 
beépített termékdíjköteles alkotórész után kell termékdíjat fizetni. Mondok erre egy 
egyszerű példát: a raklapban eltörik egy deszka, hulladékkörbe kerül, azt a deszkát 
kicserélik, újra forgalomba hozzák a raklapot, jelenleg a teljes kilogramm után kell 
megfizetni a termékdíjat, de most már csak a kicserélt egy deszka súlyának megfelelő 
arányban lesz termékdíjköteles.  

Aztán ugyan a műanyag zacskók ellen harcot vívunk, mivel ez uniós 
követelmény is, uniós ajánlás is, viszont ebből a körből ki kell venni a hűtőtasakokat, 
hiszen úgy gondoljuk, nem szerencsés, ha az elkövetkezendő intézkedések, amelyek 
majd a vékonyabb falvastagságú műanyag zacskók elterjedésének korlátozására 
irányulnak, kiterjednek a hűtőtasakokra. A hűtőtasakok nem csomagolószerek, tehát 
egész más funkciót töltenek be, mint a sima nejlonzacskók, amelyeket a vásárlások 
során az állampolgárok megvásárolnak vagy használnak, tehát környezetvédelmi 
indoka sincs magas termékdíjtételt alkalmazni rájuk. Általában nem válnak azonnal 
hulladékká, hanem többször használhatók, ezért a műanyag zacskókra jellemző 
1900 forint per kilogramm árról csökkentjük a hűtőtáskák termékdíjtételét, a normál 
műanyag szintre visszük le, ez 57 forint per kilogramm.  

Aztán vannak még könnyítések is, például a biológiai úton lebomló, 
elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló zsák esetén. Korábban csak a megfelelő 
felirat, illetve a megfelelő nagyságú, a teljes felületét 20 százalékban mindkét oldalon 
kitevő felirat esetén mentesültek a termékdíjfizetési kötelezettség alól. Ez most 
megszűnik, tehát nem kell továbbra sem termékdíjat fizetni utánuk, és nem kell 
címkézni, feliratozni őket. Ugyan a törvény hatálya alá fognak tartozni, de nem kell 
utánuk termékdíjat fizetni azért, hogy nyomon követhetővé váljanak ezen termékek 
forgalmi adatai. Ezzel nyilván a közszolgáltatást, az elkülönített gyűjtést próbáljuk 
segíteni.  

Körülbelül ennyiben tudom összefoglalni a módosítást. Tehát még egyszer 
mondom, nem koncepcionális, hanem inkább javító, könnyítő, segítő javaslatokról 
van szó. Köszönöm szépen.  

Kérdések, vélemények, reflexiók 

ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Kérdezem a bizottság 
tagjait, hogy a vita első szakaszában ki az, akinek kérdése, véleménye van a 
módosítással kapcsolatban. (Jelzésre:) Heringes Anita képviselő asszony! 

 
HERINGES ANITA (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Nekem egy-két 

kérdésem azért lenne. A 2012-es évben találták ki, hogy akkor legyen 



30 

termékdíjbizottság, ami azóta sem alakult meg. Ő volt az, aki egy civil felügyelő 
szervezetként működött. A mostani módosításból azt látjuk, hogy nem lesz sem 
felügyelő szervezet létrehozva, civil szervezet, aki tudja felügyelni ezt a munkát, ami 
azért furcsa, mert a hazai hulladékgazdálkodásban így nem lesz olyan, aki elvégzi és 
felügyeli a tervezést, egy olyan rendszerben, amely 4,2 millió háztartást lát el. 

Akkor a 2012-es ötlet volt rossz, hogy termékdíjbizottságot kell létrehozni, 
vagy most nem lesz olyan, aki felügyelje ezt a rendszert, és van egy lyuk ebben az 
egész rendszerben?  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga Gábor képviselő úr! 
 
VARGA GÁBOR (Fidesz): A többségi véleményt szeretném elmondani a 

T/12367., a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 
módosításával kapcsolatban. 

A bizottság megállapítja, hogy a T/12367. számú, a környezetvédelmi 
termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdés szerinti, Alaptörvényből 
eredő, illetve a további jogi és jogalkotási követelményeknek. A javaslat kiterjeszti a 
gépjárműátalány-fizetés lehetőségét a kishaszongépjárművekre és az autóbuszokra, 
ösztönzi a belföldi, hulladékká vált termékek újrafelhasználását, előkészítését, és a 
használt termék újbóli felhasználásra történő előkészítését. Másrészt pedig csökkenti 
az adminisztrációt, és a feltárt joghézagokat szünteti meg. Ez a többségi vélemény. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem, hogy van-e további 

kérdés, hozzászólás. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, megkérem Turi-
Kovács Béla alelnök urat, hogy vegye át egy picit a levezetést, hogy tudjak szót kérni.  

 
(Dr. Turi-Kovács Béla, a bizottság alelnöke átveszi az ülés vezetését.) 

 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban 

ELNÖK: Megadom a szót, elnök úr.  
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen. Helyettes államtitkár úr, az 

ön által elmondottakat teljes mértékben világosnak érzem, és megmondom őszintén, 
hogy a módosítást alapvetően támogathatónak tarthatnám. Átalánydíj-fizetés 
kiszélesítése, előzetes becslés helyett tárgyévi tényleges előállítási utáni díjfizetés, 
újrahasznosítás preferálása, egytől egyig olyan kérdések, amelyek alapvetően 
csökkentik az adminisztrációt, átláthatóbbá teszik a jogszabályt, tehát támogatható 
lenne. 

Két gondom van. Az első problémám alapvetően az, hogy ma, ugye, Túrkevéről 
jöttem fel Budapestre, Túrkevétől a kuncsorbai kanyarig járhatatlan az út, utána a 46-
os nagyon-nagyon rossz, utána a régi 4-es Szajolig tűrhető, és utána kezdődik a 
négysávos. Ha ebből Szajolnál megjavítunk három kilométert, nem lesz jó az út, és 
ugyanolyan rossz marad. Ez a termékdíj-szabályozás alapvetően rossz szemléletileg, 
mert nem teljes mértékben azt igyekszik megvalósítani, hogy hogy lehet a 
környezetvédelmi és természetvédelmi problémákat megelőzni, hanem gyakorlatilag 
egy feneketlen bendőbe, a magyar költségvetésbe hogy lehet adók módjára minél több 
pénzt betolni. Ez szemléletileg, véleményem szerint, nem helyes. 

Ha arról van szó, hogy a jogszabály megfelel-e a nemzetközi jogi normáknak, 
akkor azt mondom, hogy nem felel meg, mert a nemzetközi jogi normák alapján a 
termékdíjakat arra találták ki, hogy a gazdaságot környezet- és természetvédelmi 
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szempontok alapján ösztönözzék a megelőző szemléletű preventív gazdasági 
működésre. A termékdíjrendszer egy nagyon jó és hasznos eszköze lehetne ennek, de 
Magyarországon ez egy költségvetési adóforma jóformán, amit így szednek be, amivel 
nem értek egyet.  

Másodsorban, ami nekem ilyen elvi problémám, az az, hogy a helyettes 
államtitkár urat itt időről időre köszönthettük a termékdíjjal kapcsolatos 
törvénymódosítások kapcsán, azt hiszem, az elmúlt két évben, összesen vagy hétszer. 
Államtitkár úr jogászember. Milyen jogbiztonság az, amikor ilyen mennyiségű 
módosítással kell az ágazatban dolgozó szakembereknek működnie?  

Tehát összességében az elvi kifogásaim magával a termékdíjtörvénnyel és a 
nemzeti gyakorlattal kapcsolatban vannak, magát a módosítás irányait és az ezzel 
kapcsolatos tartalmi részt illetően nincs kifogásom, hiszen javítja a szabályozás 
kérdését. Emiatt én a frakciómnak tartózkodást fogok javasolni, hogy kifejezzük azt, 
hogy nincs ellenünkre ez a módosítás semmilyen formában, ugyanakkor a termékdíj-
szabályozás jelenlegi gyakorlatával ebben a formában nem tudunk maradéktalanul 
egyetérteni. Kérem ez ügyben megértő elfogadását. Köszönöm a szót. Visszaveszem a 
levezetést. 

 
(Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke átveszi az ülés vezetését.) 

 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e még kérdés, hozzászólás. (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, megadom a szót helyettes államtitkár úrnak.  

Dr. Rácz András válaszai 

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy rugalmasnak kell lenni. Tehát semmiképpen 
sem szabad üres és az élettől távol álló elvek és ideológiák mentén sem szakmai 
véleményt, sem politikai véleményt megfogalmazni. Úgy gondolom, mindkét 
hozzászólásra igaz ez az általam megfogalmazott vélemény.  

Termékdíjbizottság soha nem jött létre. Ez nem felügyelet, ez nem valami 
ellenőrzés, nem valami civil kontroll volt vagy lett volna, hanem a termékdíjbizottság 
arra adott volna javaslatot, hogy mi legyen a termékdíjköteles körben, esetleg hogy 
milyen díjtétele legyen. Teljesen kiderült később, hogy erre nincs szükség, mert 
ezeknek a jogszabályoknak a társadalmi és közigazgatási egyeztetése során ezek a 
kérdések rendeződnek. Tehát a társtárcák elmondják a véleményüket, a különböző 
érdekképviseleti szervezetek a társadalmi egyeztetésben elmondják a véleményüket, 
leírják a véleményüket, megküldik ezt a véleményt. Nyilván lehetőség szerint ezt 
figyelembe vesszük, és emellett működtetni az állam költségén egy ugyanilyen 
szerepet betöltő termékdíjbizottságot talán felesleges. Nyilván, amikor az ember egy 
teljes rendszert átalakít, és 180 fokos fordulatot vesz egy korábbi szakmai irányhoz 
képest, akkor sok ötletet az asztalra tesz. Ebből mindegyik nem valósul meg 
maradéktalanul, és nem is kell hogy megvalósuljon maradéktalanul. Ugyanúgy, ahogy 
a jogszabályok sem maradéktalanul az összes állampolgárra pozitívak vagy az összes 
állampolgárnak jók. A cél az, hogy a többségnek jó legyen. Ha a többségnek jó, akkor 
a jogszabály is jó. Ha van benne remittenda, vagy olyan terület, ami a későbbiekben 
funkcióját veszti, illetve életképtelen vagy meg se alakul, akkor azt nem kell erőltetni. 
Ez a termékdíjbizottság. 

Hogy a rendszer milyen, mint a túrkevei út, az elnök úr véleményére reagálva, 
én jó párszor voltam Túrkevén, való igaz, de kicsit távolinak érzem az útügyekhez 
hasonlítani ezt a termékdíjrendszert. Nyilván mindenkinek szíve joga, hogy 
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meglegyen róla a véleménye. Az én véleményem az, hogy ahhoz képest, amit 2010 
előtt tapasztaltunk, hogy a hasznosítási arányok tekintetében papírozás volt, a 
termékdíjbevétele jelentősen kevesebb volt az államnak. Szinte nulla állami forrással 
tudták támogatni a gyűjtést, hasznosítást, ehhez képest az igenis egy jó rendszer, hogy 
igen, 65 milliárd forint befolyik, egy része a központi költségvetésbe megy, a központi 
költségvetés is számos környezetvédelmi, iparfejlesztési feladatot finanszíroz, ami 
környezetügyi szempontból jó, és konkrétan 12 milliárdot visszaad a gyűjtés-
hasznosítás támogatására. Ez korábban nem volt. De a magyar történelemben soha 
nem volt. Ehhez képest ez egy nagyon jó rendszer, és soha előtte nem volt ilyen jó 
rendszer, ezt tudom mondani erre.  

Hogy sokszor módosítunk egy jogszabályt, visszatérve a rugalmasság 
kérdésére, igen. Jogászként úgy látom, hogy a jog nem egy statikus dolog. A jog olyan, 
mint a patak vagy a folyó, hogy nem lehet kétszer ugyanabba belelépni. A jogi 
szabályozásnak követnie kell a mindennapokat. Pontosan az a baj, ha megmerevedik, 
pontosan az a baj, ha elszakad a valóságtól, és nem képes fölvenni a valóság gyorsan 
változó ritmusát.  

Ha kell, még kétszer eljövök vagy tizenhétszer, de olyan rendszert szeretnénk a 
termékdíj-szabályozásban, ami a valóságot napi szinten tükrözi. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm szépen a válaszait. Kérdezem a bizottságot, hogy 

kíván-e valaki még reagálni a vita első szakaszában. (Senki sem jelentkezik.)  
Amennyiben nincs ilyen, annyit engedjen meg, helyettes államtitkár úr, hogy 

nem a rugalmasságával kapcsolatos igényt kifogásolom, hanem azt, hogy bizony egy 
megfontolt és jó jogalkotásnál nem két-három havonta szükséges a módosítás. Most 
éppen az európai szövetkezeti törvényekkel foglalkozok, hogy Magyarországra 
beterjesszek egy ilyet. Más szakterület, de jó néhány olyan nemzetközi példát 
tapasztalok, ahol a ’60-as években fogadtak el egy-egy jogszabályt, és a mai napig 
hatályban van abból adódóan, hogy olyan jogszabályi környezetet teremtettek, ami 
teljesen stabilan áll és működőképes. Ha valaki nem átgondolt és nem megfontolt 
jogalkotással valósít meg ilyen szabályozást, akkor bizony az van, hogy ugyanazt a 
jogszabályt újra és újra elő kell venni, és újra kell gondolni. Nyilvánvalóan az ezzel 
kapcsolatos törekvéseit én tiszteletben tartom, hiszen elismerem azt, mint azt 
elmondtam a felvezetőmben, hogy jobb lesz a szabályozás. 

Bocsánat, ha nem voltam érhető a túrkevei kövesúttal kapcsolatos analógiával, 
mindössze arra céloztam, hogy attól, hogy egy nagy szakasznak egy pici részét 
kijavítgatjuk, még az egész nem lesz jó. Erre céloztam leginkább, tehát hogy attól még 
szemléletileg nem tudok vele könnyen azonosulni. Elnézést, ha nem voltam 
egyértelmű ez ügyben! 

Ezzel le is zárnám az első szakaszát a vitának, és áttérnénk a második a 
szakaszára, ahol tájékoztatom az előterjesztőt, hogy nem érkezett be képviselői 
módosító indítvány, viszont tudomásom szerint van módosító javaslat, hogy a 
bizottság terjesszen elő bizottsági módosítást. 

Megkérem dr. Turi-Kovács Béla alelnök urat, hogy a bizottsági módosításra 
tegyen javaslatot. 

 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: A szóban forgó 

törvényjavaslathoz részletes vitát lezáró bizottsági módosító előterjesztésére teszek 
indítványt, indokolni nem kívánom. Ez az indítvány egyeztetve lett az előterjesztővel, 
kizárólag nyelvhelyességi, nyelvtani változtatásokat tartalmaz. Kérem a bizottságot, 
hogy támogassa. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A saját magunk által elfogadott határozatnak 
megfelelően a tegnapi nap folyamán ki lett küldve a bizottság tagjainak.  

Kérdezem az előterjesztőt, hogy a javasolt bizottsági módosítót ismeri-e, illetve 
támogatja-e.  

 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Igen, ismerem és támogatom. 
 
ELNÖK: Rendben van, köszönöm szépen. Ennek megfelelően erről fogunk 

szavazni. Kérdezem azt, hogy a vita második szakaszában bárki másnak van-e 
indítványa más módosításra vagy bizottsági javaslatra. (Senki sem jelentkezik.) 
Megállapítom, hogy nincs ilyen. 

Határozathozatalok 

Ennek megfelelően elsőként szavazzunk a benyújtandó [H2]módosító 
indítványról. Kérem, hogy aki a módosító indítványt bizottsági módosítóként 
támogatja, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú, így a 
módosító indítványt a bizottság elfogadta, és benyújtásra kerül. 

Kérem, hogy aki a jogszabály részletes vitájának lezárást támogatja, az 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú. 

Kérem, hogy aki a részletes vitáról szóló jelentés elfogadását és benyújtását 
támogatja, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 6 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodással és 6 igen 
szavazattal ennek megfelelően lezártuk a részletes vitát. 

Kérdezem, hogy a kisebbségi vélemény közlésére van-e indítvány. (Senki sem 
jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs ilyen.  

Megkérdezem Varga képviselő urat, hogy a többségi véleményt kívánja-e 
képviselni annak tükrében, hogy a parlamentben kisebbségi vélemény nem fog 
elhangzani.  

 
VARGA GÁBOR (Fidesz): Igen. 
 
ELNÖK: Ebben az esetben szavaznunk kell róla. Kérem, hogy aki támogatja a 

többségi vélemény elmondására Varga Gábor képviselőtársunkat, az kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag támogatjuk. Köszönöm szépen, 
és köszönöm az előterjesztő munkáját és segítségét.  

Egyes törvényeknek az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének 
vagy behurcolásának és terjedésének megelőzésével és kezelésével 
összefüggésben történő módosításáról szóló T/12590. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Ezzel áttérünk a 3. napirendi pontra, az egyes törvényeknek az idegenhonos 
inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzésével és 
kezelésével összefüggésben történő módosításáról szóló törvényjavaslat részletes 
vitájának lefolytatására, amelyet a T/12590. számon találhatunk.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát. A korábbi gyakorlatnak megfelelően 
a házszabály vonatkozó jogszabályhelye szerinti vizsgálatot kell megvalósítanunk, az 
Alaptörvényből eredő követelményeknek, a szakmai követelményeknek és a 
nemzetközi követelményekből eredő kötelezettségnek való megfelelését és a hazai 
jogrendszerbe való illeszkedését kell vizsgálnunk.  
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Újfent köszöntöm a helyettes államtitkár urat és a főosztályvezető-helyettes 
asszonyt, illetve most dr. Varga Ildikó osztályvezető asszony is csatlakozott a 
munkához. Mindannyiukat nagy tisztelettel köszöntöm. Kérem, hogy a házszabály 
44. §-ának megfelelően segítsék munkánkat azzal, hogy összefoglalják az előterjesztés 
szakmai indokait és a szabályozási, megoldási javaslataikat.  

A helyettes államtitkár úrnak adom meg a szót. 

Dr. Rácz András előterjesztése 

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen a szót. Még tavalyelőtt, 2014. október 22-én jelent meg az 
1143/2014/EU számú, az Európai Parlament és Tanács közös rendelete az 
idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének 
megelőzéséről és kezeléséről. Ezen EU-s rendelet közvetlenül is hatályos, tehát a 
tagállami átültetése a jogszabályokba így pusztán nem lenne szükséges. Ennek a 
mondatnak majd később még a módosító indítványok tekintetében talán jelentősége 
lesz, de majd erre utalok. Tehát közvetlenül hatályos rendeletről van szó, viszont a 
hazai végrehajtáshoz mégiscsak szükség van a hazai végrehajtást biztosító jogszabályi 
keret kialakítására. Lényegében ezt a keretet szeretnénk megalkotni, tehát a 
végrehajtáshoz szükséges jogszabályi lehetőségeket, illetve felhatalmazásokat.  

Ehhez, ami most itt az Országgyűlés előtt fekszik, illetve a bizottság asztalán 
van, hat darab törvény, a természetvédelmi törvény, a vadgazdálkodási, vadászati 
törvény, a növényfajták állami elismeréséről, a szaporítóanyagok előállításáról, 
forgalomba hozataláról szóló törvény, az élelmiszerláncról, a hatósági felügyeletről 
szóló törvény, illetve az erdőtörvény, valamint a halgazdálkodásról és a hal 
védelméről szóló jogszabályok elsősorban technikai és kismértékű módosítása 
szükséges, tehát összesen hat törvény. Ami a nagyobb jogalkotási munka, ez most 
persze nem tartozik a bizottsági ülés tárgykörébe, az egy kormányrendelet lesz, egy 
önálló kormányrendelet, amely a fő eljárási szabályokat majd tartalmazni fogja.  

Kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassák a hat törvény módosítását 
irányzó jogszabálycsomagot és az EU-s rendelet hazai végrehajtását biztosító jogi 
környezet kialakítását. Köszönöm szépen. 

Hozzászólások  

ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. A vita első szakaszában 
kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki véleményével, javaslatával hozzá kíván 
szólni. (Jelzésre:) Varga Gábor képviselő úrnak adom meg a szót. 

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

mondanék a T/12590. számú, az egyes törvényeknek az idegenhonos inváziós fajok 
betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzésével és kezelésével 
összefüggésben történő módosításáról szóló törvényjavaslatról. 

A bizottság megállapítja, hogy a T/12590. számú, az egyes törvényeknek az 
idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének 
megelőzésével és kezelésével összefüggésben történő módosításáról szóló 
törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezés 44. § (1) bekezdés szerinti 
alkotmányossági, jogi és jogalkotási követelményeknek. A javaslat célja, a vonatkozó 
uniós rendelettel összhangban, az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy 
behurcolásának és terjedésének megelőzését és kezelését hatékonyabbá tenni. A 
javaslat módosítja azt a hat ágazati törvényt, amelyek az idegenhonos inváziós fajos 
betelepítésének, behurcolásának és terjedésének megelőzésével és kezelésével 
kapcsolatosak, illetve a 1143/2014/EU rendelet alapján megteremti a hazai eljárások 
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keretrendszerét, az ehhez szükséges hatósági rendszert, a szankcionálási lehetőségek 
törvényi alapjait, illetve a szükséges felhatalmazó rendelkezéseket, továbbá a 
„szennyező fizet” elv alapján szabályozza az inváziós fajok káros hatásainak 
megtérítését, a helyreállítási költségek viselését. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Mi is köszönjük szépen a véleményt. Kérdezem a bizottság tagjait, 

hogy más vélemény van-e. (Senki sem jelentkezik.) 
Ha megengedik, miután nekem módosító indítványaim vannak, azokkal 

kapcsolatban elmondom az első szakaszban a szükséges véleményemet is röviden, és 
akkor nem szükséges, hogy most visszaéljek az idejükkel, mert így áttérhetünk a 
második szakaszra, kivéve, ha a helyettes államtitkár úr az első szakaszban 
elhangzottakra kíván reagálni.  

 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Köszönöm, nem. 
 
ELNÖK: Amennyiben erre igény nincs, ebben az esetben áttérünk a második 

szakaszra, amelyben a módosító indítványokat kell hogy megtárgyaljuk. Mindenkitől 
tisztelettel elnézést kérek, hogy több módosító indítványt is benyújtottam ezzel 
kapcsolatban, de alapvetően ez természetvédelmi, ökológiai területhez tartozik, és 
szakmai minimumnak, elvárásnak tartottam, hogy néhány dologban azért igyekezzem 
hozzájárulni a pontosításokhoz, és most ezzel kell hogy időt töltsünk el.  

Megkérem dr. Turi-Kovács Béla alelnök urat, hogy a levezetést legyen szíves 
átvenni, és akkor röviden bemutatnám a módosító indítványokat.  

 
(Dr. Turi Kovács Béla, a bizottság alelnöke átveszi az ülés vezetését.) 

 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban 

ELNÖK: Megadom a szót elnök úrnak.  
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen. Gondolom, helyettes 

államtitkár úrnak megfelel az a módszer, ha egyszer elmondom az összes 
módosításával kapcsolatos törekvésemet, és utána már csak a lista szerint közli a 
tárca álláspontját, illetve szavazunk egyesével a pontokról, és akkor egyben tudok 
véleményezni, és ha bármit reagálni kíván, akkor természetesen megkapja a 
lehetőséget.  

Amennyiben senkinek nincs kifogása ez ellen, szeretném elmondani, hogy 
átnéztem a jogszabályt, alapvetően pozitívnak éreztem azt, hogy ez ügyben a tárcának 
van szakmai törekvése, hogy az idegenhonos inváziós fajok kérdésében az 1143/2014-
es EU-rendelet szellemének megfelelően megtegye a szükséges nemzeti hatásköri 
lépéseket. A módosító indítványaimban leginkább pontosító javaslatokat kívántam 
megtenni, és ezeknek a nagyon rövid ismertetését szeretném megtenni, kérve a 
bizottsági tagtársaim támogatását.  

Az első módosítómban a törvénytervezet céljára, tárgyára, végrehajtására, 
elősegítésére szükségesnek ítéltem meg, hogy definiáljuk azokat a kifejezéseket, 
amivel részben a módosítás foglalkozik. Ezt nyilvánvalóan az 1143-as EU-irányelvnek 
megfelelően és annak a szellemében tettem. A nemzeti jogba való átültetést 
szükségesnek véltem. 

A másik módosításommal az idegenhonosság megállapítására alapvetően, 
miután ökológiai tudományterületet érintő hatáskör, azért azt gondoltam, hogy a 
természetvédelmi hatóság mint szakhatóság bevonásával legyen szükséges. Miután 
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ilyen törvényeket alapvetően nem a jelenkornak vagy egy-egy pillanatnak írunk, ezért 
a természetvédelmi hatóság jelen pillanatban igaz, hogy a környezetvédelmi hatóság, 
bocsánat, a kormányhivatalok számára értendő, de természetesen itt a jogszabály-
értelmezés alapján a mindenkori természetvédelmi hatóságot tartottam 
szükségesnek. Ezt azért fontos megemlíteni, mert nem mindegy, hogy a 
kormányhivatalba bekerülő eljárásokban mely főosztályok vagy osztályok fogják 
megkapni ezeket az ügyeket. 

A következő módosítási javaslatban, miután jó néhány inváziós fajnak lehet 
népegészségügyi kockázatot jelentő hatása, ennek megfelelően azt javasoltam, hogy 
az egészségügyért felelős miniszter véleményét, kérését követően állapíthassa meg a 
vonatkozó agrárpolitikáért és élelmiszerlánc-felügyeletért kapcsolatos miniszter. 
Ehhez nem akartam elvonni hatáskört természetesen a földművelésügyi minisztertől, 
de szükségesnek ítéltem azt, hogy a környezetvédelmi szempontok mellett a 
környezet-egészségügyi szempontok is megjelenjenek. 

A következő módosításban egy egyszerű elhagyást javasoltam, amiben nyilván 
kíváncsi is vagyok helyettes államtitkár úr véleményére, ugyanis gyakorlatilag az 
„idegenhonos inváziós fajokkal kapcsolatosan hozott hatósági határozat ellen nincs 
fellebbezésnek helye” formula alapvetően tipikusan olyan formula, ami 
Strasbourgban azonnal megbukna, hiszen alapvető jogokat sért a jogorvoslat hiánya, 
tehát hogy ezt nem éreztem. Ha tévedek, akkor majd természetesen elfogadom a 
tévedésem lehetőségét. Bocsánat, ha rosszul ítélem ezt meg, de a jelen ismereteim 
szerint, ahol jómagam korábban környezetjogi érdekérvényesítőként ilyennel 
támadtam eljárást, ott általában alul is maradt az eljáró hatóság.  

A következő módosításom, és egyben az utolsó, az pedig gyakorlatilag az 
inváziós bírság enyhíthető vagy jogellenes magatartása csekély súlya miatt egy 
kiegészítést tettem, és próbáltam ezzel pontosabbá tenni.  

Ezek a módosítók. Gyakorlatilag a kiküldött háttéranyagnak megfelelően 
pontonként mennénk végig a módosító indítványokon, és egyesével kell szavazzunk 
ezekről, és egyesével kell hogy a tárca álláspontját kikérjem. Köszönöm a szót. 

 
ELNÖK: Visszaadom az elnöklést.  
 

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

Köszönöm szépen. Akkor a háttéranyagban az 1. számú módosítás, ami a 12590/4/1. 
számon érhető el, ez a definíciókkal kapcsolatos. Kérdezem az államtitkár urat, hogy 
előterjesztőként mi a véleménye a módosító indítványról. És meg kell kérdeznem, 
hogy a kormány vagy a tárca álláspontját képviseli-e. 

 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): A 

tárca álláspontját tudom képviselni. A kormány elé van terjesztve, de még nem 
döntött róla.  

Elnézést kérek, csak nekem más sorrendben van, de ha a T/12590/4., úgy 
mondja az elnök úr, ahogy most is mondta, akkor meg fogom találni, mert nekem 
más, nekem az irományszám szerint van sorrendbe rakva, de ez nem probléma. 

Köszönjük egyébként a módosítókat, és ahogy jó szándékáról biztosított 
bennünket az elnök úr a felvezetőjében, mi is a jó szándékunkról biztosítjuk az elnök 
urat, mert ezek nyilván javító szándékú és jellegű indítványok. Nem tudom őket 
támogatni, és el is fogom mondani, hogy miért.  
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Például konkrétan itt a /4-esnél a fogalommeghatározásokkal a probléma az, 
hogy itt beemelnénk az EU-s rendeletből szószerinti fogalmakat, amelyeket az EU-s 
rendelet tartalmaz. Ennek egyszerű jogtechnikai oka van. Én se értek a kodifikációhoz 
ilyen szinten, bár jogász vagyok. A kodifikátorok azt mondják, hogy az EU-s rendelet, 
mivel közvetlenül hatályos, ezért abból fogalmakat átvenni magyar törvényekbe és 
megismételni kodifikációs szempontból nem javasolt. Így hát ezzel a módosító 
javaslattal nem tudunk egyetérteni. Az Igazságügyi Minisztérium állásfoglalása 
alapján. Tehát nekünk itt a feladatunk nem az, hogy az EU-s rendeletet szó szerint 
átvegyük, hanem azt bontsuk ki, az eljárásrendet alkossuk meg, az eljárási 
szabályokat, tehát magának a rendeletnek az érvényesülését segítsük a magyar 
jogrendszerben. Így magának a rendelet részeinek a magyar jogrendben való 
megfogalmazása felesleges, mert az közvetlenül is hatályos. Ezért nem tudjuk 
támogatni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Engedje meg, hogy reagáljak az elhangzottakra 

annyiban, hogy jómagam életének egy sajnálatos szakasza volt 2005-ben, amikor az 
előző kormány megszüntette az önálló természetvédelmi hatósági jogkört, és 
létrehozta a kötelmi féket, és egyesítette a zöldhatóságokat. Ezt követően a következő 
három évben jártam folyamatosan bíróságra ilyen ügyekben. Alapvetően az európai 
uniós irányelvek magyarországi jogrendbe való átültetésében nagyon sok alkalmazási 
probléma volt, míg azokban az esetekben, amikor a természetvédelmi törvény 
törvényi szinten szabályozta, akkor részben joghierarchiai okok miatt, részben pedig a 
bíróságok alkalmazási gyakorlata miatt minden esetben megállt a szabályozás. Emiatt 
éreztem azt, hogy egy törvényi szabályozás lényegesen erősebb és nemzeti szinten 
alkalmazhatóbb, amennyiben az alkalmazására valós szándék van. Erre irányult. 
Elfogadom egyébként az álláspontját. Másképp látjuk ennek a szükségességét.  

Kérdezem azt, hogy a módosítóval kapcsolatos más kérdés vagy javaslat van-e. 
(Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, szavazunk erről.  

Kérem, hogy aki a 12590/4/1. módosító indítványt támogatja, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. A módosító 
indítványt a bizottság elvetette.  

A következő módosító indítvány a 12590/2/1. irányú módosító. A 
háttéranyagban a sorszáma a 2-es, és ez az egészségügyért felelős miniszter 
bevonására irányuló módosító indítvány. Ez ügyben kérném a kormány álláspontját.  

 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk, elnök úr, több okból sem. Egyrészről ez az EU-s rendelet az 
ökológiai szempontból veszélyes fajokkal foglalkozik. Abban én biztos vagyok, hogy 
elnök úr még nálam is jobban tudja, hogy a parlagfű ökológiai szempontból nem egy 
kifejezetten veszélyes faj. A parlagfű mindig akkor jelenik meg, ha felhagyunk egy 
szántóterületet vagy megbolygatunk egy területet, első évben 90 százalék a parlagfű 
borítottsága, majd évről évre ez csökken, és tíz év után olyan gyönyörűen 
visszagyepesedik, hogy teljesen kiszorul a parlagfű, és egészséges gyepvegetációban 
pedig nem tudja megvetni a lábát. Tehát ökológiai szempontból kevésbé veszélyes, 
ennek a rendeletnek pedig ez a tárgya.  

A humán-egészségügyi problémát okozó parlagfű, amit itt most persze nyilván 
nem lebecsülni szeretnék, mármint a humán-egészségügyi hatásait a parlagfű-
szennyezésnek, ez egy egészen más típusú szabályozás tárgya. Ha most ezzel az 
inváziós rendelettel kapcsolatosan a hazai jogalkotás során mindent beledobálnánk a 
kalapba, kezdve a humánegészségügytől, folytatva a növényegészségügyön át a 
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szőlővírusokig, annak se vége, se hossza nem lenne, és nem tudnánk ennek a 
rendeletnek az érvényesülését biztosítani.  

Úgyhogy ezen okoknál fogva, bár elismerve a parlagfűvel kapcsolatos komoly 
humánegészségügyi problémákat, nem támogatjuk, hogy kiragadva egy területet az 
egészségügyért felelős miniszter bekerüljön ide egyetértőnek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm a véleményét. További kiegészítést nem kívánok tenni. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kíván-e valaki ezzel kapcsolatosan 

véleményt formálni. (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs ilyen, így 
szavazunk. 

Határozathozatalok 

Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a 2. sorszámon benyújtott 
T/12590/2/1. számú módosító indítványt. Kérem, az kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 6 
ellenszavazattal elvetette ezt a módosító indítványt a bizottság.  

A következő módosító indítvány háttéranyagsorszáma a 3., ez 
T/12590/5/1. számon érhető el. Ez gyakorlatilag „a természetvédelmi hatóság mint 
szakhatóság bevonásával” kiegészítést tartalmazza. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Igen, itt a szándék jó, és nyilván ezzel egyetértünk, de itt megint olyan technikai, jogi 
környezetben szerepel ez a kérés, amit nem tudunk támogatni. Ennél a 
szabályozásnál mi hatáskört nem vonunk el, tehát mindenki a saját eljárásában 
vizsgálja ezeket az idegenhonos, illetve inváziós kérdéseket. Abban az esetben, ha 
nincs ilyen eljáró hatóság, akkor a természetvédelmi hatóság jár el, tehát alapvetően 
van eljáró hatóság. Na most, ezek az eljáró hatóságok a kormányhivatalba vannak 
integrálva, és a kormányhivatalban nincs szakhatóságikérdés-vizsgálat, hiszen egy 
hatóságról beszélünk, egy kormányhivatalról, hanem a kormányhivatalban a 
szakkérdés vizsgálata van. Az, hogy a szakkérdés vizsgálata kapcsán kit, hogyan, 
mikor és milyen esetben kell bevonni, nem törvényi szintű rendelkezés, hanem ezt 
kormányrendelet szabályozza és kormányrendeletben határozzuk meg.  

Tehát maga a „szakhatóság” kifejezés sem jó, mert szakkérdés vizsgálata van, 
ez az egyik, amiért nem támogatjuk. A másik, hogy a szakkérdés vizsgálatának mi a 
tartalma meg a menete, az pedig alacsonyabb szintű jogszabályban, kormányrendeleti 
szinten van rendezve. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a véleményét. Talán a helyettes államtitkár úr is 

tisztában van azzal, hogy jelenleg az Alkotmánybíróság vizsgálja a környezetvédelmi 
hatóságok közigazgatási integrációba olvasztásának alkotmányossági megfelelését. Ez 
a módosítás egyértelműen azt segítené, ha az Alkotmánybíróság, véleményem szerint 
helyesen, gyakorlatilag megakadályozná azt, hogy a környezet- és természetvédelem 
korábbi jogintézményei megszűnjenek és beolvadjanak. Abban az esetben ez 
ugyanúgy kiállná az idő próbáját, míg a jelenlegi módosítással esetleg ennek aggályai 
merülnek fel. További kiegészítést nem kívánok tenni. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy valakinek van-e más észrevétele. (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, így szavazásra teszem a T/12590/5/1. számú, 
3. sorszámon nyilvántartott módosító indítványt. Kérem, hogy aki támogatja, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
6 nemmel elvetette a bizottság. 
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A következő a 4. sorszámú, a T/12590/6/1. számú módosító indítvány. Ez egy 
elhagyási javaslat, amelyről szó volt a jogorvoslat kizárásának kérdéskörében.  

Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk ezt sem, elnök úr. Ez azt indítványozza, elnök úr, hogy 
fellebbezésnek nincs helye, ezt hagyjuk el. Említette is a felvezetőjében, hogy ez 
példátlan dolog lenne, merthogy a hatósági határozat ellen általában van fellebbezés. 
Ez tényleg így van, és valóban ritka eljárás az, amikor nincs, azonban ez az az eljárás, 
amikor nincs helye fellebbezésnek, ugyanis itt azonnali beavatkozásra van szükség. 
Tehát ha lenne egy elsőfokú hatóság és utána egy másodfokú hatóság, akkor a 
fellebbezés hosszú időt venne igénybe, és a veszélyt jelentő inváziós faj kiirtását nem 
kezdhetné meg a hatóság időben.  

Úgyhogy mi azt mondjuk, hogy egyfokozatú legyen az eljárás, és meghagyjuk 
természetesen a bíróság előtti megtámadhatóságát, annak azonban már nincs 
halasztó hatálya. Tehát megvan az egyfokú hatósági döntés, azt azonnal végre lehet 
hajtani, mert igen, az inváziós faj kiirtásával nem lehet éveket várni, amíg a 
különböző hatósági ügyek rendeződnek. Tehát azonnal meg lehet kezdeni a kiirtást, 
és később bíróság előtt megtámadható, a későbbiekben majd a bíróság előtt kiderül, 
hogy végül is jogos volt-e az a hatósági döntés van nem, és ha nem, akkor annak 
megfelelően folytatódik tovább bírósági úton az ügy.  

Tehát itt kifejezetten indokoltnak tartom a fellebbezés kizárását, ezért nem 
támogatom ezt a módosítást sem. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem kívánom kiegészíteni, a módosítást 

fenntartom. (Jelzésre:) Dr. Turi-Kovács Béla alelnök úrnak adom meg a szót. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Csak kérdésem van az 

államtitkár úrhoz. Nem lett volna szerencsésebb, ha az előzetes végrehajtást foglalják 
inkább jogszabályba, mintsem a kizárását a fellebbezési lehetőségnek? Már csak azért 
is, mert rendkívül kényes rá az Európai Unió, de a magyar Alkotmánybíróság is, hogy 
a fellebbezési jogkör ne sérüljön. Úgy gondolom, a kérdés azért szükséges, mert lehet, 
hogy több kellemetlenséget okoz, mint amennyi hasznot, mert a bírói út egy másik út, 
tehát az nem az államigazgatáson belüli út, hanem az kifejezetten a jogorvoslatnak 
egy másik fokozata. Tehát én megfontolás tárgyává tettem volna, hogy ebben az 
ügyben hogyan járjanak el. Tartózkodni fogok a módosító indítványnál. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy további kérdés 

van-e. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, az alelnök úr felvetésére kíván-e 
reagálni a helyettes államtitkár úr?  

 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Nem. 
 
ELNÖK: Nem kíván reagálni, ebben az esetben szavazunk. A T/12590/6/1. 

számú, 4. sorszámon benyújtott módosító indítványról szavazunk. Kérem, hogy aki 
támogatja a módosító indítványt, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 2 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodással, 2 nem szavazattal 
nem tartotta fenn a módosító indítványt a bizottság. 
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A következő módosító indítvány 5. sorszámon lett benyújtva, T/12590/3/1. 
számon, egy kicsi kiegészítésről van szó. Kérdezem az államtitkár úrtól, hogy mi a 
tárca álláspontja.  

 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Bocsánat! Nekem /1-es nincsen.  
 
ELNÖK: Nem /1-es. Ez a T/12590/3/1. 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Igen, megvan már, köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Ez a „szükség szerint azonnali hatállyal megsemmisíthető” 

szövegtartalmú kiegészítés.  
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Egy pillanat, csak át kellett fussam, mert erre nem emlékeztem. Tehát ez az, amikor 
az elkobzott vagy a lefoglalt faj szükség szerint azonnali hatállyal megsemmisíthető. 
Itt ezt azért nem tudjuk támogatni, mert a kormányrendeletben, amelyet már a 
kormány elfogadott - azt most itt nem ismerjük, ezen a fórumon nem tudunk a 
részleteibe belemenni, de a felvezetőben említettem, hogy a hat törvénymódosítás 
mellett egy önálló kormányrendeletet is készítettünk. Ez az önálló kormányrendelet a 
megsemmisítésre vonatkozó szabályokat részletesen tartalmazza, ezért felesleges 
lenne vagy kodifikációs szempontból nem nézne ki jól, ha ezt a megsemmisítést 
törvényi szinten is szabályoznánk. Tehát ezért nem támogatom pusztán, egyébként 
nyilván az támogatandó, hogy ha a lefoglalt fajok azonnali megsemmisítésére szükség 
van, akkor ezt azonnali hatállyal el lehessen rendelni. Tehát nem támogatom, mert a 
kormányrendeletben bent van. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormányrendeletet nem láttam a módosító 

benyújtásakor, részben pedig a törvényi szabályozást nyilván erősebbnek érezném 
így, ha tudom, hogy benne van. Gondolom, hogy helyettes államtitkár úr rendelkezik 
azzal az éleslátással, hogy tudja, hogy a saját módosító indítványaim nem a politikai 
haszonszerzés érdekében születtek, ugyanis invázióbiológiai nézetei miatt pártunk 
nem fog támogatókat szerezni. Tehát ez megint csak egy pontosítás lett volna. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e más kérdés vagy hozzászólás a 
módosítóval kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, ebben az 
esetben szavazásra teszem fel. Ki az, aki az 5. sorszámon benyújtott T/12590/3/1. 
számú módosító javaslatot támogatja? Kérem, aki támogatja, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. A bizottság elutasította. 

Az utolsó módosító indítvány következik, amely 6. sorszám alatt lett benyújtva, 
ez a T/12590/7/1. számú indítvány. A módosítás szövege egyetlen szó kiegészítést 
tartalmaz. Kérdezem a helyettes államtitkár urat, hogy mi az álláspont.  

 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Itt 

azt kéri az elnök úr, hogy az inváziós bírság korlátlanul enyhíthető, itt a „korlátlanul” 
szó elhagyását indítványozza. Azt mondom, hogy indokolt a korlátlan kitétel 
megtartása, mert a nulla mértékű bírság kiszabása, tehát nyilván nem erre törekszik 
senki, ha a bírság jogos. De jogi szempontból azt a lehetőséget fenn kell hagyni, hogy 
ha megindul egy eljárás, és később olyan körülmények derülnek ki abban az 
eljárásban, hogy bár papírforma szerint szankciót kell megállapítani, de mégis az 
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egyéb körülmények a büntetés korlátlan enyhítését teszik lehetővé vagy abba az 
irányba mutatnak, akkor ezt tartsuk fenn. Nem ez a cél, hogy nulla bírságot kapjanak 
vagy korlátlanul enyhített bírságot kapjanak a különböző szabálysértők, de ezt a 
lehetőséget meg kell hagyni mindenféleképpen. Úgyhogy ezért nem támogatom a 
„korlátlanul” szó kivételét. Tehát indokoltnak tartom azt, hogy ez a lehetőség ebben az 
eljárásban is megmaradjon, akármilyen szigorúak szeretnénk is lenni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Nyilvánvalóan a szankció szükségességét kívántam 

hangsúlyozni, hogy a szankcióval nevelési, pedagógiai célokat tudjon szolgálni a 
hatóság.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás ezzel 
kapcsolatosan. (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. Ebben az 
esetben szavazásra teszem fel a 6. sorszámon benyújtott módosító javaslatot, amely a 
T/12590/7/1. számmal rendelkezik. Aki támogatja a módosító indítványt, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) 6 nem szavazattal elvetettük.  

Ezzel túlmentünk az egyéni képviselői indítványokon, viszont a saját 
határozatunknak megfelelően arról értesültem, hogy bizottsági módosító indítványra 
érkezett javaslat. Megkérem dr. Turi-Kovács Béla alelnök urat, hogy ez irányú 
javaslatait ismertesse a bizottsággal.  

 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: A szóban forgó 

törvényjavaslathoz a részletes vitát lezáró bizottsági módosító indítvány 
előterjesztésére teszek javaslatot. A javaslatot a képviselő hölgyek, urak mind 
elektronikusan, mind pedig írásban megkapták, ismerik, ezért nem kívánnám 
ismertetni. Kérem a bizottságot, hogy támogassa. Ezek a javaslatok egyébként 
kifejezetten csak elsősorban nyelvtani, illetve kifejezéshelyességi tartalmat foglalnak 
magukba.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mindannyian megismerhettük a módosító 

indítványt, valóban csak apró elütéseket, illetve nyelvtani pontosításokat tartalmaz. 
Kérdezem az előterjesztőt, hogy ismeri-e a módosító indítványt és támogatja-e. 

 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Igen, ismerem, köszönöm, és támogatom.  
 
ELNÖK: Mi is köszönjük szépen. A bizottsági módosító indítvány 

megszavazására kerül sor. Kérem, hogy aki a bizottsági módosító indítvány 
benyújtását támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
egyhangú. Köszönöm szépen.  

Megkérdezem, hogy más indítvány van-e. (Senki sem jelentkezik.) 
Megállapítom, hogy nincs ilyen. Ennek megfelelően a vita második szakaszát is 
lezárom, és a részletes vita utolsó szakaszában döntünk elsőként a részletes vita 
lezárásáról.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy támogatják-e a részletes vita lezárását. 
Kérem, hogy aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
egyhangú. 

Másodsorban pedig kérem, hogy a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról 
és benyújtásáról szavazzunk! Kérem, hogy aki támogatja annak elfogadását és 
benyújtását, annak tükrében, hogy Varga Gábor többségi véleményt fogalmazott meg, 
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kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 6 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) 2 nem. Rendben van, ekkor ezt benyújtottuk. 

Én jelzem kisebbségi vélemény megfogalmazójaként, hogy a parlament ülésén 
kívánom képviselni a kisebbségi véleményt. Varga Gábor képviselőtársunktól érkezett 
többségi vélemény. Kérem, hogy aki támogatja, hogy Varga Gábor képviselő úr a 
parlament záróvitájában képviselje ezt, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy egyhangú. Akkor legközelebb a záróvitán találkozunk, és 
tisztelettel megköszönöm a Földművelésügyi Minisztériumnak és munkatársainak a 
részvételt.  

Az egyes klímapolitikai és zöldgazdaság fejlesztési tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/12720. számú törvényjavaslat (Döntés 
részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

Áttérünk a negyedik napirendi pontra, az egyes klímapolitikai, zöldgazdaság-
fejlesztési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatra, amely a tisztelt 
Ház előtt a T/12721. szám alatt van. Itt döntenünk kell a részletes vitához való 
csatlakozásról a házszabály 32. § (2) bekezdése alapján.  

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy az Országgyűlés elnökének, illetve 
munkatársainak kezdeményeztem, hogy mi legyünk az alapvetően eljáró kijelölt 
bizottság. Ez irányú törekvésem nem volt sikeres. A Gazdasági bizottság feladat- és 
hatáskörébe is illeszkedik ez az előterjesztés, és ezért csak azzal a módszertannal 
tudunk élni, hogy ismét csatlakozunk az ezzel kapcsolatos törekvéshez. Nyilvánvalóan 
alapvetően, miután ez a klímaegyezményhez, a villamos energiáról szóló törvényhez, 
a vízi közmű szolgáltatásokról szóló törvényhez, az üvegházhatású gázok közösségi 
kereskedelmével kapcsolatos határozat végrehajtásához, energiahatékonysági 
törvényhez egyaránt kapcsolódik, ezért tartottam szükségesnek a csatlakozást.  

Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény ezzel kapcsolatban. (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, ebben az esetben szavazásra teszem fel. Kérem, hogy 
aki támogatja a részletes vitához való csatlakozást, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen.  

Egyebek 

Az utolsó napirendi pontunkhoz érkeztünk. Az ötödik napirendi pontként 
kerül megtárgyalásra az egyebek. Az egyebek között tájékoztatom a bizottság tagjait, 
hogy régóta szervezés alatt áll egy természetvédelmi konferenciánk, amit a Magyar 
Természetvédők Szövetségével várhatóan közösen tudunk november 17-én, 
közvetlenül Seszták miniszter úr meghallgatása előtt megtenni. Erről a későbbiekben 
fogunk a listán pontos tájékoztatást adni. Kérem a bizottság tagjait, hogy amennyiben 
a természetvédelem kérdései érdeklik önöket, kövessék figyelemmel a konferenciát, 
csatlakozzanak ennek munkájához. 

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy felkérés érkezett a Külügyi 
Igazgatóságon keresztül, hogy fogadnánk-e a moldovai partnerbizottságot egy 2017 
tavaszi magyarországi látogatás alkalmával. Kérem, hogy a kormánypártok szakmai 
kabinetjének munkatársai folytassanak erről egyeztetést, és tájékoztassanak engem 
informálisan, ugyanis csak akkor van értelme, hogy a moldovai partnerbizottságot 
fogadjuk, ha van arra irányuló bizottsági kezdeményezés, hogy ezen részt is vegyenek. 
De hogy az utolsó pillanatban úgy vadásszunk képviselőket, hogy ugyan ki menjen el, 
annak nincs semmi értelme. Tehát kérem, hogy a szakmai kabinet vitassa meg, hogy a 
moldovai partnerbizottság fogadására van-e lehetősége, erőforrása a bizottság 
bármely tagjának, és kérem, hogy ez ügyben tájékoztassanak, mert csak abban az 
esetben adok pozitív választ a moldáviai kormánynak, ha ezt megkapjuk. 
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Az ülés után át kell mennem az Országos Környezetvédelmi Tanácshoz. Arról 
szeretném tájékoztatni önöket, hogy onnan érkezett felkérés, a Tanács a mai napon a 
körkörös gazdaság témájában folytat konferenciát, meghívták a bizottság tagjait. 
Kérem, hogy akinek módja van, csatlakozzon velem együtt az Országos 
Környezetvédelmi Tanács üléséhez. 

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a következő héten várhatóan nem lesz 
ülésünk, a már említett november 17-ei 14 órakor kezdődő ülésünk lesz majd a 
legközelebbi, amikor Seszták miniszter úr meghallgatásán kívül az előző törvény 
részletes vitáját is lefolytatjuk.  

Az egyebek között van-e bárkinek bármi kérdése, javaslata? (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, mindenkinek megköszönöm a türelmét, munkáját, és 
további szép napot és jó munkát kívánok.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 20 perc) 

Dr. Turi-Kovács Béla 
a bizottság alelnöke 

 

Sallai R. Benedek 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Szűcs Dóra és Horváth Éva Szilvia 
 


