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Napirendi javaslat  

 

1. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. 
évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/14461. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

2. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Sallai R. Benedek (LMP), a bizottság elnöke   
Bencsik János (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Bartos Mónika (Fidesz)  
Dankó Béla (Fidesz)  
Manninger Jenő (Fidesz)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 
 

Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) távolléte idejére Bencsik 
Jánosnak (Fidesz)  
Simonka György (Fidesz) Manninger Jenőnek (Fidesz) 
Varga Gábor (Fidesz) Bartos Mónikának (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 

Hatvani Szabolcs munkatárs  
 
 

Meghívottak részéről  
 

Hozzászólók 
   

Dr. Bitay Márton Örs államtitkár (Földművelésügyi 
Minisztérium)  
Dr. Gálhidy László erdőprogram-koordinátor 
(WWF Magyarország Alapítvány)  
 

 
Megjelentek 
  

Ugron Ákos Gábor helyettes államtitkár (Földművelésügyi 
Minisztérium)  
Szabó Ferenc főosztályvezető (Földművelésügyi 
Minisztérium, Erdészeti és Vadgazdálkodási Főosztály)  
Szalai Károly szakmai tanácsadó (Földművelésügyi 
Minisztérium, Erdészeti és Vadgazdálkodási Főosztály)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 40 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Szép jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm valamennyiüket, és 
tisztelettel kérem elnézésüket a pici csúszás miatt, technikai okok miatt kellett 
10 perccel később kezdenünk. Az Országgyűlés Fenntartható fejlődés 
bizottsága április 10-ei ülését ezennel megnyitom. 

Tisztelettel köszöntöm vendégeinket és azokat, akik figyelemmel 
kísérik a bizottság munkáját.  

Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  
A napirendi javaslat két napirendi pontból állna: első napirendi 

pontban az erdőről, az erdő védelméről, az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 
XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitájára kerülne sor a házszabály 44-45. §-ának 
megfelelően, amely az Országgyűlés informatikai hálózatában T/14461. 
számon érhető el. Második napirendi pontként az egyebek kerülne 
megtárgyalásra.  

Mielőtt megkérdezem a bizottság tagjait, hogy elfogadják-e a 
napirendet, tájékoztatni szeretném a jelenlévőket és a jegyzőkönyvet, hogy 
Simonka György képviselő úr jelezte távollétét, Manninger Jenő 
képviselőtársunk vállalta a helyettesítését, illetve Varga Gábor 
képviselőtársunk jelezte távollétét, őt Bartos Mónika képviselő asszony 
helyettesíti a szavazás során.  

Tehát érdeklődöm, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
kérdés vagy hozzászólás. (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. 
Kérem, hogy aki támogatja a napirend elfogadását, kézfeltartással jelezze. 
(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 
szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló T/14461. számú 
törvényjavaslat  

Külön tisztelettel köszöntöm az első napirendi ponthoz érkezett 
vendégeinket a Földművelésügyi Minisztériumból, Bitay Márton Örs 
államtitkár urat, Ugron Ákos Gábor helyettes államtitkár urat, Szabó Ferenc 
főosztályvezető urat, illetve Szalai Károly szakmai tanácsadót az Erdészeti és 
Vadgazdálkodási Főosztály részéről. Valamennyiüket nagy tisztelettel 
köszöntöm a napirendnél. 

A napirend vitáját a házszabályban szabályozottak szerint 
megkezdenénk. A házszabály 44. § (1) bekezdése a), b), c) és d) pontja előírja a 
bizottságnak, hogy meghatározott szempontokat vizsgáljon a jogszabály 
tárgyalása során: megfelel-e az Alaptörvényből eredő jogalkotási 
kötelezettségeknek, a szakmai követelményeknek, a nemzetközi és európai 
uniós jogból eredő kötelezettségeknek és illeszkedik-e a jogrendszer 
egységébe. Ez a vita első szakasza.  

Mielőtt megnyitnám a vitát, szeretném jelezni a bizottság részére, hogy 
dr. Gálhidy László szakértő a WWF Magyarország és több magyar civil 
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szervezet képviseletében kérte, hogy a törvény általános vitájában rövid 
hozzászólásokkal esetleg hadd vegyen részt. Biztosított arról, hogy ezek 
semmiképpen nem vesznek érdemi vagy sok időt igénybe. Akár az első 
szakaszban, akár pedig a javasolt bizottsági módosítónál felmerülhet a 
részvétele. Kérem a bizottságot, szavazzunk arról, hogy hozzászólhasson a 
törvényjavaslat vitája során.  

Kérem, hogy aki támogatja, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 
Rendben van. Megállapítom, hogy egyhangú. A bizottság részletes vitájában 
akkor Gálhidy úr részt vehet. Kérem, hogy egy olyan helyen foglaljon helyet, 
ahol a hangrögzítésre a lehetőség biztosított, és kézfeltartással ugyanúgy 
jelezze hozzászólási szándékát, mint a bizottság tagjai. Minden körben a 
bizottsági tagok után fogok szót adni a tárgyalás során.  

(Jelzésre:) Ügyrendi. Bencsik János alelnök úr! 
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Jó szívvel támogatjuk a hozzászólás lehetőségét, de a 
részletes vitában való részvételre nincsen lehetőség, tehát ilyen szabály 
nincsen a bizottság működési rendjében, a házszabályban sem. Tehát 
hozzászólási lehetőséget tudunk biztosítani és ezt jó szívvel biztosítjuk is.  

 
ELNÖK: Adott levezetés során ebben nincs érdemi különbség a kettő 

között, tehát ellenőrizni fogjuk, a részletes vitában való részvétel pedig csak 
véleménynyilvánításnak minősül. Tiszteletben tartom alelnök úrnak azon 
kérését, hogy ez meghatározott keretek között történjen és ne a részletes 
vitában. Azért tettem a javaslatot, mert mint látták a bizottság tagjai, 
ügyrendünknek megfelelően benyújtottam a bizottsági módosító indítványt, 
és annak elkészítését több magyar civil szervezet kérte a bizottságtól, tehát 
emiatt tartottam indokoltnak a lehetőségek szerint, hogy ebben részt vegyen. 

A vita első szakaszát megnyitom, és megvizsgáljuk, hogy ezeknek az 
Alaptörvényből eredő követelményeknek megfelel-e. Elsőként a 
Földművelésügyi Minisztérium képviselőinek adnám meg a szót, hogy 
beajánlják ezen jogszabályt a bizottság részére. (Jelzésre:) Bitay államtitkár 
úr! 

Dr. Bitay Márton Örs kiegészítése 

DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 
Minisztérium): Köszönöm szépen a szót, elnök úr.  

Tisztelt Bizottság! Kedves Képviselő Hölgyek és Urak! Nem szeretném 
hosszúra nyújtani ezt a bevezetőmet, már csak azért sem, mert a parlamenti 
vita során a miniszteri expozéban miniszter úr jól összefoglalta azt, hogy mi 
indokolja ennek a törvénynek a módosítását, és a parlamenti vita zárszavában 
én pedig igyekeztem csak ráerősíteni ezekre az érvekre, amelyek a parlamenti 
vita során is kibontakoztak és jól láthattuk.  

Elsősorban szeretném megköszönni mindenkinek, aki a törvény 
kimunkálásában részt vett, első helyen az Országos Erdészeti Egyesületnek, 
hiszen 2009 óta ők dolgoznak ennek a törvénynek a módosításán, és az 
Országgyűlés nyilvánossága előtt fekvő törvényjavaslat normaszövegszinten is 
döntő többségében az ő javaslataikat tartalmazza. Másodsorban mindenkinek 
szeretném megköszönni a részvételét a törvény megalkotásában, a civil 
szervezeteknek a közigazgatási egyeztetés során, a társminisztériumoknak a 
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társadalmi egyeztetés során, az egyszerű véleményformálóktól az egyesületi 
komoly véleményekig bezárólag mindenkinek, aki elmondta a véleményét. 

Nagy örömömre szolgált, hogy amíg a parlamenti és a politikai erőtérbe 
nem került be a törvény, addig úgy érezhettük, hogy egy konszenzusos 
törvényjavaslatról van szó. Csak egy egyszerű példát szeretnék említeni: a 
különféle természetvédelmi szervezetektől érkezett kritikai észrevételek egy 27 
pontos csomagban kerültek összefoglalásra, amelyből 24 pont beépítésre 
került a törvénybe, tehát egy nagyon jó hangulatú, érdemi szakmai vitákat 
tartalmazó normaszövegezésen vagyunk túl.  

Azt természetes részeként tekintem a parlamenti demokráciának, hogy 
most, miután bekerült a törvény a politikai erőtérbe, így nyilván már nem a 
szakmai érvek a legfajsúlyosabbak. Voltak olyan ellenzéki képviselők, akik 
nagyon korrektül, legalább négyszemközt biztosítottak a törvény 
támogatásáról minket, jelezve, hogy nyilván kampányidőszakban a 
kétharmados részeket semmiképpen, de még a feles részeket illetően is csak 
óvatos támogatásukról tudnak biztosítani minket.  

Ennek ellenére érkeztek ellenzéki és kormánypárti módosító javaslatok 
is a törvényhez, mindkettőben találtunk olyat, amit mi magunk is el tudunk 
fogadni. Jellemzően Gőgös képviselő úr az MSZP részéről, Sallai képviselő úr, 
elnök úr az LMP részéről és Magyar képviselő úr a Jobbik részéről nyújtott be 
számos módosító javaslatot az ellenzéki oldalról. Mindegyik képviselőnek van 
olyan javaslata, amit szeretnénk támogatni, van köztük olyan, amit nem pont 
ezzel a szöveggel, de tartalmában tekintve egyetértünk, és érkezett 
kormánypárti módosító javaslat is. 

A törvény megszövegezésekor zsinórmérték volt a reális, észszerű és 
hatékony természetvédelem fenntartása, ami az erdők hármas funkciójához, a 
gazdasági, a közjóléti és a védelmi funkciójához jól igazodik, és mindegyiknek 
kellő terepet nyújt. Úgy érzem, hogy a módosító javaslatokat látva ugyanaz a 
vita folytatódik. Vannak gazdasági szempontok, melyek a gazdasági 
szempontokat előrébb sorolók körében nagy örömet okoznak, és szeretnék 
tovább fokozni ezeknek a gazdasági funkcióknak a lehetőségeit, míg vannak a 
természetvédelmi szempontok, amelyek a törvény előrehaladtával, úgy 
érzékeljük, hogy erősebb szabályozást szeretnének kivívni maguknak. Ez is, én 
a magam részéről úgy látom, jól mutatja, hogy igyekeztünk valahol a közepét 
eltalálni a dolognak, hogy sem a gazdasági, sem a közjóléti, sem a védelmi 
funkció aránytalanul ne változzon meg, de mindenképpen elsősorban a reális, 
észszerű és hatékony természetvédelem legyen a törvény középpontjában, 
kihasználva minden olyan lehetőséget, amit egyébként eddig nem használtunk 
ki.  

Ha jól figyelem, akkor alapvetően a természetvédelmi és a gazdasági 
funkciók közötti vita az, ami tovább zajlik a törvénynél. Itt csak tisztelettel 
szeretném jelezni, és a későbbiekben, ha elnök úr nem kényszerít rá, akkor a 
vita ezen részében annyiban nem is exponálnám magam túl, hogy itt a 
természetvédelmi kérdéseket alapvetően a természetvédelmi törvényben kell 
rendezni, és a természetvédelmi törvény a zsinórmértéke az 
erdőgazdálkodásról és az erdő védelméről szóló törvénynek is. Tehát van 
számos olyan szabály, amivel találkozunk, és hogy pró vagy kontra, az ebből a 
szempontból mindegy, hogy mi melyik állásponton vagyunk, de egyébként 
nem az erdőtörvény hatálya alá tartozó kérdéskör, tehát itt nem is fogjuk 
tudni szabályozni. Erre majd alkalmanként igyekszem illendően felhívni a 
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figyelmet, hogy az bizony egy jó kérdés, amiről lehet beszélni, de nem ennek a 
törvénynek a hatásköre. 

Bízom benne, hogy a törvény alkalmas lesz arra, hogy a 2009-es 
törvényt javítsa. Úgy látom, hogy akár az állami-, akár a magánerdő-
gazdálkodók és a magyar erdők mint természetes környezet érdekét szolgálja 
ez a törvény, és remélem, hogy hosszú távon fog biztonságot nyújtani az erdő 
hármas funkciójának további fenntartásához. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr, a felvezetését. Kérdezem a 

bizottság tagjait, hogy a vita első szakaszában ki az, aki véleményt kíván 
megfogalmazni általánosságban a módosítók előtt. (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs konkrétan jelentkező, akkor megkérem Bencsik János 
alelnök urat, hogy vegye át a levezetést, hogy szót tudjak kérni frakciótagként.  

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

 
ELNÖK: Sallai úré a szó.  

Hozzászólások 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen a 
szót, elnök úr.  

Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Vendégeink! Alapvetően nagyon-
nagyon fontos és szerintem Magyarország természeti erőforrásainak 
fenntartható használata szempontjából egy meghatározó törvény vitáján 
veszünk részt, és a magam részéről azt gondolom, hogy ez hosszú időre lehet 
negatív vagy pozitív hatással Magyarország természeti erőforrás-tartalékára, 
ezért nagyon nagy lelkiismerettel szükséges, hogy ezeket a kockázatokat, 
amelyekről szólni kívánok, érdemben figyelembe vegye a bizottság. 

Államtitkár úr talán megengedi nekem, hogy azt a néhány pozitívumot, 
amit véleményem szerint is tartalmaz, azokat külön nem említem, vagy nem 
emelem ki, hiszen egyértelmű… (Dr. Bitay Márton Örs: Nem is volt.) Akkor 
csak azért, hogy a jegyzőkönyv számára rögzítsem, van néhány olyan 
rendelkezési pont, ami szerintem örvendetes irányba vihet dolgokat, de sajnos 
ezek vannak véleményem szerint kisebbségben. Jó néhány olyan van, amit 
már régóta várunk, tehát én a magam részéről már jócskán az MSZP-s évek 
alatt is lobbiztam volna, mondjuk, az erdőben történő legeltetés lehetőségéért, 
ami az alföldi akácosok szempontjából kifejezetten kívánatos volt. Van jó 
néhány olyan szakmai szempont - mondjuk, az adventív fajok visszaszorítása 
szempontjából, az invázióbiológiai védekezés szempontjából -, ami, azt 
gondolom, egy praktikus lehetőség lehet amellett, hogy a hagyományos 
állattartásnak is helye van, de ez egy viszonylag jelentéktelen pont az összes 
többi jelentőshöz képest. 

Miután azt mondotta volt államtitkár úr, hogy felerősödnek a politikai 
vélemények, szeretném teljesen világossá tenni, hogy én nem érzem 
politikainak. Háromféle csoportba tudom tenni a kritikáimat, illetve a 
módosító javaslataim irányát. Az első egyértelműen a természetvédelmi 
szempont, és azt gondolom, ezt a Fenntartható fejlődés bizottsága is 
méltányolhatja, hogy alapvetően mindazokat a pontokat, ahol úgy érzem, 
hogy a természetvédelem intézményrendszere és a természetvédelem szakmai 
elvárásai csökkennek, ezeket nem lenne szabad benne hagyni.  
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Államtitkár úr jogászember, bizonyára nálam felkészültebben tudja 
elmagyarázni itt bárkinek, ha szükséges, hogy a joghierarchia hogyan 
érvényesül két ágazati törvény esetében, mint a természetvédelmi törvény és 
az erdészeti, de pont az lenne a fontos és az az egyik, a XX. század végének a 
paradigmaváltása szakmai területen, hogy nem lehet csak ágazati 
törvényekkel elérni a célokat. Ennek megfelelően a megelőzési szemléletben, 
akár a földművelésben, az általános tájhasználatban, így az erdészetben is, 
egyszerűen ha nincs benne a megfelelő természetvédelmi biztosíték a 
jogszabály normaszövegében, az nem jelent kellő lehetőséget a védelemre.  

Korábban, amikor volt önálló természetvédelmi szakhatóság 
Magyarországon - ez 2005-öt megelőzően volt, 2005-ben szüntette meg az 
MSZP-kormányzat szakhatóságként a természetvédelmit és akkor olvasztotta 
össze a környezetvédelemmel és a vízüggyel, és most már mindent 
beolvasztottak a kormányhivatalba -, addig önálló szakhatóságként megvolt a 
meglehetősen erős háttere annak, hogy érvényesítsen a természetvédelem 
ágazati szempontokat. Ezen lehetőségek már nincsenek meg, ennek 
megfelelően én csak úgy tudnám támogatni ezt a jogszabályt, és csak úgy 
tudnám jó szívvel megszavazni, ha minden ilyen jellegű kockázatot kivennénk 
belőle. Tehát ezek képezik az első csoportját a módosítóimnak. 

A második csoportja, amit esetleg nevezhet államtitkár úr politikainak, 
ez pedig a bizalmatlanság, hiszen egy részük a módosítóknak, tehát nem az én 
módosító javaslataimban, hanem az erdőtörvény vitájában az egyetlen, ami 
nagyobb kockázatokat rejt, ami többünk benyomása alapján az 
erdőprivatizációnak megelőlegezheti vagy kinyithatja a kiskapuját, és amikor 
beleteszünk kis dolgokat, tehát 3 hektár alatti területeket vagy akár 
művelésiág-változásokat, akkor tényleg ez az, ami politikai szempont. Nézzék 
el nekem, hogy én nem bízom meg a Fidesz-KDNP kormányában, mert jelen 
pillanatban, ahol a lenyúlás lehetősége megteremtődött, ott mindig voltak, 
akik éltek vele. Ezt kicsit olyannak látom, mint amikor a farkas bedugja a 
lábát a malackának a házába, és miután a lába már bent van, akkor megpróbál 
beljebb jutni. Itt nagyon komoly kockázatot látok néhány dologban, abban, 
hogy az erdőprivatizáció kinyitásának a kiskapuja is, a nagyon pici lehetősége 
is nagyon-nagyon komoly kockázatot jelentene a közvagyonra, és így hosszú 
távon az ország stratégiai érdekeire. Tehát a módosítóim második része ebbe a 
csoportba tartozik.  

A harmadik részét - kényelmes helyzetem van - nem is kell, hogy 
politikainak értékeljék, mert ezek egyszerűen alkotmányossági aggályok. Ezen 
aggályokat részben az általános vitában is ismertettem, hiszen a Fidesz által is 
megszavazott dr. Bándi Gyula professzor úr volt az, aki, azt hiszem, mind a 
bizottságunkhoz, mind talán több testülethez eljuttatta 4 pontból álló levelét, 
amelyben négy pontban hívta fel a figyelmet azokra a normákra, amelyek 
alapvetően veszélyeztetik nemcsak a természetvédelem alapvető érdekeit, 
hanem magának az erdőtörvény-módosításnak az alkotmányossági aggályait 
fogalmazza meg, hiszen a módosítás több esetben a természetvédelem elért 
jogszabályi szintjének a csökkenését eredményezi. Tehát ez a harmadik 
csoport, amik itt felmerültek. 

Azért fontos erről beszélni, mert államtitkár úr is úgy kezdte a részletes 
vitában a felvezetőjét, hogy az Országos Erdészeti Egyesülettel folytatott közös 
munka és bevonás a gondolkodásba, amit én nagy tisztelettel elfogadok, 
hiszen egy olyan egyesületről vagy egy olyan patinás, nagy múltú szakmai 
egyesületről van szó, akit mindenképpen figyelembe kell venni, de a probléma 
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azzal van, hogy nemcsak őt kell figyelembe venni, mert egy jó jogszabálytól a 
XXI. században elvárható, hogy olyan holisztikus szempontokat is figyelembe 
vegyen, mikor az ágazati szereplőknek érdemben benne van a véleménye egy 
ilyen módosítás során. 

Bocsássanak meg nekem a példáért, véletlenül se szeretném az 
egyesületet megsérteni, hogy ilyen buta példát hozok, de amikor a Btk.-t 
módosítják, nem a bűnözőket kérdezik meg, akikre hatással lesz a 
végrehajtása. Itt sem csak az erdészeket kellett volna megkérdezni, és nem 
őket kellett volna érdemben megkérdezni, mert azok, akikre ez hatással van, a 
gazdálkodásukat nem tudják azzal az objektivitással, azzal a kitekintéssel 
kezelni, mint ahogyan szükséges lehet. Ezeket az általános vitában 
elmondtam, és felvállaltam azt a konfliktust, hogy megjegyzéseket tegyek az 
erdészeti szemlélet kockázataira. Habár nagy tisztelettel vagyok mind a 
Sopronban végzett szakemberek, mind pedig jó néhány erdésszel szemben, 
ennek ellenére ez jelenti jelen pillanatban leginkább átfogóan a benyújtott 
törvényjavaslat problémáját.  

Az egész erdészeti szempontú, ebben vannak pozitív elemek. Ott, ahol 
csökkenti az adminisztrációt a nem védett magánerdők kezelési 
lehetőségeiben, tehát ami nem Natura 2000-es és nem is védett, ott azt 
gondolom, hogy csökkenteni is kell az adminisztrációt. Sőt elő kellene 
segíteni, hogy szántóterületeket akár erdősítsenek iparifa-ültetvényekkel, és 
ezáltal a faállomány az országban akár növekedjen, mert ha azt nézzük, hogy 
egy szántóterület biológiai sokféleségének a megtartására hogy van nagyobb 
esély akár egy tízéves vágásfordulójú nyárassal, vagy évenként ismétlődő 
ciklusokban agrárkultúrákkal, akkor lehet ebben mozgásteret engedni. Ebben 
nem gond, ha engedünk, viszont nem kezeli azt a rákfenéjét az országnak, ami 
az állami erdészetekben zajlik.  

Az állami erdészek szabadrablása 15 éve meghatározó az erdővagyon 
szempontjából, és az a természetvédelmi szempontokat lábbal tipró kezelés, 
ami nagyon sok esetben megvalósult, és mint azt tudják, szintén nem ellenzéki 
ármány, hanem a Lázár János miniszter úr által említett KEHI-jelentés, a 
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal által készített jelentés is rámutatott azokra a 
visszaélési problémákra, amelyek az állami erdészeteknél csőstől jelentkeznek. 
Mindezekre semmiféle biztosítékot nem jelent a jelenlegi erdőtörvény-
módosítás, hogy ebben érdemi változás legyen. Itt alkotmányossági aggály is 
felmerül, és amit több esetben komoly problémaként látok, ez a rendeleti 
szabályozás visszatérése, az erdőtörvénybe való becsempészése is, hogy 
megkerülje az Országgyűlést és a legfelsőbb jogalkotói szintet, megkerülje a 
népképviseletet, és néhány esetet olyan miniszteri rendelkezésekben tudjon 
szabályozni, amely továbbra is szakmai aggályokat rejt.  

Tisztelettel kérem elnézését a Földművelésügyi Minisztérium jelenlévő 
képviselőinek, de az a minisztérium, ahol a fehér akác vagy magyar akác 
átmegy hungarikumként, annak a szakmai kompetenciáit ilyen területen azért 
néhány dologban talán joggal kezelhetjük aggállyal, hogy miért is kellene 
sokkal nagyobb fokkal, mondjuk, a természetvédelmi főosztálynak vagy bármi 
ilyesminek - nem tudom, hogy hívják most a minisztériumban - a szakmai 
véleményét megjeleníteni, miért kellene a természetvédelmi szervezeteket 
meghallgatni, miért kellene a nemzeti parkok igazgatóságát aktívan bevonni 
és a véleményüket kikérni, főleg a védett erdők vonatkozásában. 

Tehát mindezek együttese az, ami miatt frakciónk kialakította azt az 
álláspontot, hogy nem nagyon tudná támogatni ezt a jogszabályt, de 
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megteremtettük fáradságos munkával annak a hátterét, jó sok módosítót 
készítettünk, hogy melyek azok, amelyek érdemben pozitív irányban tudnák 
változtatni a jogszabály irányát. Ehhez érkezett utólag, miután a határidő 
lejárt, a WWF Magyarországnak több civil szervezettel együttműködésben 
kialakított véleménye, azokat azért ajánlottam jó szívvel a bizottság 
figyelmébe, és kérem a bizottságot, hogy bizottsági módosítóként fogadhassuk 
el, mert véleményemmel megegyezően erősíti azokat a garanciákat, amelyek 
az erdők fenntartható használatát elősegítenék.  

Tehát mindezen általános résszel a vita első szakaszában arra kérem 
bizottsági tagtársaimat, hogy legyenek szívesek majd támogatni a második 
szakaszban, a második részben a módosító javaslataimat. Köszönöm a szót, 
elnök úr.  

 
ELNÖK: Az elnöklés feladatait visszaadom Sallai úr számára. 
 

(Az elnöklést Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
(Jelzésre:) Gálhidy Lászlónak adom meg a szót.  
 
DR. GÁLHIDY LÁSZLÓ (WWF Magyarország): Köszönöm szépen.  
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Előterjesztők! Most már 

egy éve húzódik tulajdonképpen az érdemi vita az erdőtörvény módosításával 
kapcsolatban. Mi úgy gondoljuk, hogy valóban volt szakmai párbeszéd, és ezt 
ezúton is meg szeretném köszönni az előterjesztőknek. Tehát volt több olyan 
alkalom, amikor elmondhattuk a véleményünket, és lehetőség nyílt arra, hogy 
bizonyos szempontokat megvilágítsunk. Ezzel együtt, ahogy a tavalyi évben a 
koncepció kritikáját igyekeztünk megfogalmazni, továbbra is úgy érezzük, 
hogy az erdőtörvény módosítása védelmi és közjóléti szempontból tartalmaz 
olyan visszalépéseket, amelyeket jó lett volna mostanáig kiszűrni, de bízunk 
benne, hogy ezeknek a kiszűrése még mindig lehetséges. 

A 2009-es erdőtörvénnyel, tehát a jelenleg hatályban lévő 
erdőtörvénnyel kapcsolatban én azt gondolom, hogy követ bizonyos 
hagyományokat, tehát az erdőtörvény, ahogy már a 100-150 évvel ezelőtt 
megszületett erdőtörvények is, bár nem természetvédelmi törvényről van szó, 
nyilván a gazdálkodás és az erdő használatának valamiféle korlátozását 
jelenti, és ez nem egy öncélú dolog, hanem egyszerűen arról van szó, hogy a 
közérdeket meg kell tudni jeleníteni az egyéni érdekkel szemben. Tehát 
bármennyire is a természetvédelmi törvény hivatott arra, hogy ott a 
természetvédelmi kérdéseket intenzívebben kezeljük, az erdőtörvény ugyanígy 
terepe kell hogy legyen ennek.  

Tehát a 2009-es erdőtörvényben amellett, hogy ezek a hagyományos 
garanciák, ami például az erdő felújításával, igénybevételével volt kapcsolatos, 
vagy bizonyos erdőben zajló tevékenységek engedélyezésével - például utak 
kialakításával - kapcsolatos garanciák benne voltak, én úgy gondolom, hogy a 
szakma, tehát az erdőfelügyelet, az erdészeti hatóság szemüvegén keresztül is 
ez egy reális kompromisszum a gazdálkodás, illetve a védelmi, közjóléti célok 
fenntartásában. Ami a 2009-es erdőtörvénynek szintén nagy vívmánya, hogy 
az erdőtermészetesség fogalma megjelent benne. Erre alapozva lényegében 
előírja, hogy nem romolhat az erdők természetessége, ami Magyarországon 
azért rendelkezik különös hangsúllyal, hiszen az egész kárpáti térségben ez az 
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az ország, ahol a legtöbb idegenhonos növény- és állatfaj tudott a 
síkvidékeken elterjedni, részben erdőgazdálkodási használatban is van ilyen 
faj, tehát ezeknek a kontrollja nem egy hiábavaló dolog, hanem egy nagyon 
fontos eleme az erdőtörvénynek. (Dankó Béla megérkezik az ülésterembe.) 

Ami pedig egy kimondott paradigmaváltás volt a 2009-es 
erdőtörvénnyel kapcsolatban, hogy megjelent egy előírás a folyamatos 
erdőborítás fenntartására, amit ráadásul az egész ország valamennyi 
erdőtervezési körzetében igyekszik megjeleníteni. Hegyvidékeken már voltak 
ilyen kezdeményezések, nyilván most elsősorban a síkvidékek azok, ahol 
ennek szerepet, teret kell biztosítani. Ennek közjóléti, természetvédelmi 
szempontból nagy a jelentősége, de ha a klímaváltozásra gondolunk, és a 
koncepció, illetve az azóta elhangzott érvekben is nagyon hangsúlyosan jelenik 
meg ez az egyébként valóban fontos fogalom, a klímaváltozás, tehát a 
klímaváltozásra való felkészülés kapcsán is rendkívül fontos, hogy az erdők 
egy része folyamatos erdőborításban legyen. 

Elhangzott államtitkár úr részéről, hogy itt volt egy csomag, egy 27 
pontból álló csomag, és csak 3 olyan pont maradt, amiben nem született 
egyezség. Tehát itt lényegében arról van szó, hogy ez a csomag több oldalról 
indult, egymástól különböző súlyú megjegyzéseket tartalmazott. Mi azt a 
hármat, amelyikben egyáltalán nem történt elmozdulás, rendkívüli 
jelentőségűnek tartjuk. Egyrészt a folyamatos erdőborítás előírásából való 
visszalépést, amit szeretnénk, ha nem vagy kisebb mértékben történne meg, 
másrészt az átmeneti üzemmód, ami egy új fogalom és magában rejt bizonyos 
kockázatokat szintén természetvédelmi, közjóléti, klímavédelmi szempontból, 
tehát a folyamatos erdőborítású területeken is 1,5 hektáros véghasználati 
területek kialakítására nyit lehetőséget, és szeretnénk, ha ebben is történne 
elmozdulás. Voltak olyan korábbi felvetések, hogy ez ne haladja meg a fél 
hektárt, mi azt gondoljuk, hogy ez egy reálisabb kompromisszum lett volna. 

Még két pontot említek. A rendeltetések hierarchiájának a 
megváltoztatása, tehát az, hogy az árterek bizonyos részén, védett területen is 
az úgynevezett árvízvédelmi rendeltetés lenne kötelező előírás, ezt mi 
túlzónak érezzük, mert védett területek az ártereinken is vannak, sőt 
elmondhatjuk, hogy Magyarország árterein nagyon-nagyon kevés olyan 
értékesebb védett erdő van, amivel kapcsolatban még egyáltalán van 
lehetősége annak, hogy megvédjük. Ezeket generále alávetni tulajdonképpen 
az árvízvédelmi rendeltetésnek, úgy gondoljuk, hogy nem igazán előremutató.  

És akkor még egy apróság, amit hozzátennék ehhez, hogy a 
kultúrerdők, ültetvények vágáskorának az eltörlése természetvédelmi 
szempontból kicsit más megvilágítású nyilván, mint az előzőleg elmondottak, 
mert nem természetes erdőket érint, de vannak olyan tájak, ahol a 
kultúrerdők jelentik lényegében az erdőt, tehát ha ott ez a vágáskor 
megszűnik, akkor egyszerre jelentkezhet olyan probléma, hogy nagy területről 
tűnik el nemcsak a faanyag, hanem maga az erdő. 

Tehát ezeknek az átgondolását ajánlanánk a bizottság szíves 
figyelmébe, és azoknak a módosítóknak a meghallgatása kapcsán kérném, 
hogy ezeket vegyék tekintetbe, amelyek hamarosan elhangoznak. Köszönöm 
szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a szakmai véleményüket. Kérdezem a 

bizottság tagjait, hogy a vita első szakaszában van-e hozzászólás. (Jelzésre:) 
Dankó képviselő úrnak adom meg a szót.  
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DANKÓ BÉLA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr.  
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormánypárti véleményt 

szeretném elmondani az előterjesztéssel kapcsolatban. Az erdőről, az erdő 
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és az 
egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat megfelel a 
házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdése szerinti, Alaptörvényből eredő, 
illetve a további szükséges jogi és jogalkotási követelményeknek.  

A törvényjavaslat észszerűsíti az erdők használati, használatba adási és 
haszonvételi joggyakorlási szabályait, különös tekintettel az osztatlan 
tulajdonú erdők eseteire, összhangban a földforgalmi szabályozással. 
Megteremti a közös tulajdonú erdőterületek esetén a társult erdőgazdálkodás 
lehetőségét, észszerűsíti az erdőgazdálkodás tervezési rendszerét, egyszerűsíti 
a szabad rendelkezésű erdőkre, a fásítás kategóriába tartozó területekre, az 
erdészeti létesítményekre vonatkozó szabályokat.  

Összhangot teremt az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 
évi CL. törvénnyel, és csökkenti az erdőgazdálkodással kapcsolatos 
adminisztrációs kötelezettséget, megteremti az elektronikus ügyintézésre való 
áttérés feltételeit. Bevezeti az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó hatósági 
eljárások teljes díjmentességét, pontosítja az erdők rendeltetési kategóriáinak 
és az erdők közérdekű funkciójához kapcsolódó erdőgazdálkodási szabályokat, 
észszerűsíti a tarvágás szabályait. Bevezeti az örökerdő művelési kategóriát, 
pontosítja az erdei haszonvételi módokat, és megteremti az erdei legeltetés 
lehetőségét. Az erdőfelújítási kötelezettség elmulasztása esetén bírságolás 
helyett a mulasztó költségén az „elvégeztet gazdálkodási tevékenységet” 
eszközét alkalmazza, továbbá bevezeti az erdőfelújítási biztosítékot. 
Észszerűsíti az erdő-igénybevételi eljárás szabályait, pontosítja a faanyag 
nyomonkövethetőségi szabályait és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási 
szabályokat, pontosítja például az EKÁER-információ átadását. Köszönöm a 
szót, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm én is. Dankó képviselőtársamat szeretném 

megkérdezni, illetve a kormánypárti frakciót - a bizottság listáján közzétettük 
a már említett, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala a jövő nemzedékek 
érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettesének a szakmai véleményét négy 
pontban, egyébként szakirányú felsőfokú tanár, tehát környezetjogban 
professzorember vizsgálta meg alkotmányossági szempontból -, hiszen a 
többségi vélemény azt tartalmazza, hogy megfelel az alkotmányossági 
normának, hogy ez ismert volt-e önök számára az álláspontjuk kialakításakor. 
Dankó képviselőtársam, megvolt ez az anyag? Mert ez teljesen ellentétes azzal, 
amit elmondott. (Dankó Béla bólint.) Igen, jó, megállapítom, hogy megvolt, 
akkor rendben, csak attól féltem, hogy a bizottsági listára nem jutott fel 
esetleg. 

Megkérdezem, hogy a vita első szakaszában van-e még hozzászólás. 
(Nincs jelzés.) Megkérdezem a Földművelésügyi Minisztérium képviselőit, 
hogy az első szakaszban kívánnak-e valamire reagálni, vagy mehetünk át a 
módosítókra. 

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Taktikusan azt mondanám, hogy nem, mert nem akarok vitát 
generálni. Lezárja a vitát, elnök úr, vagy vitázunk még? 
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ELNÖK: A vita első részét tudom lezárni, a második részében 

gyakorlatilag csak a módosítókról lesz szó. 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem bántó szándékkal, csak néhány pontosítást tennék az 
elhangzottakhoz. De nem akarom húzni ezzel a vitát, mert annyira nem 
fontos, akkor inkább menjünk a második részre. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr, arról szeretném tájékoztatni, hogy a magam 

részéről rémesen el vagyok keseredve, hogy egy ilyen szintű jogszabálynak a 
házelnök úr által engedélyezett nagyjából 1,5 órás keretben kell lezajlania. Én 
nagyon kíváncsi vagyok a véleményére. 

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Akkor elmondom. 
 
ELNÖK: Örülnék neki, ha lenne érdemi vita, és sajnálom, hogy így kell 

lepörgetnünk egy ilyen súlyú törvényt. 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Jó. Elnök úr fájdalmát annyiban szeretném enyhíteni, hogy 
1,5 éve vitatkozunk erről a törvényről, most a bizottságban valóban nem túl 
sok idő jut rá, de azért volt időnk megismerni egymás véleményét.  

Ha nem veszi sértésnek, azt mondta, de azért az egy nagyon erős 
mondat volt, hogy a bűnözőket nem szoktuk megkérdezni a Btk. 
módosításánál. Erről majd a jegyzőkönyvet elkérem, mert valamiért van egy 
ilyen hátsó érzésem, hogy a kampányban ezt jól fogjuk tudni használni. 

A szabadrablást szeretném visszautasítani, elnök úr, amit mondott az 
állami erdőgazdaságok kapcsán. Én nem tudok ilyen eseményről. Azt én is 
látom, hogy vannak sokan, akik megpróbálják bebizonyítani az állami 
erdőgazdaságokról, hogy rosszul működnek és törvénytelenül, szeretném 
azonban felhívni arra a figyelmét, hogy ezzel kapcsolatosan olyan jogi eljárás, 
ami lezárult volna jogerősen, és ezt megállapította volna akár egy esetben, 
akár generálisan, ilyen nincsen. Ezt csak szintén a jegyzőkönyv kedvéért 
mondom. Nem tudok ott állni minden állami erdőgazdaság összes erdésze 
mellett, de én nem egy becstelen, tróger társadalmat ismertem meg bennük. 
Kíváncsian várom majd ezeknek az eljárásoknak a lezárultát, hogy milyen 
eredményt fognak hozni. A magam részéről nagyon el lennék keseredve, ha 
ekkorát kellett volna csalódnom, és valami komoly zsiványságra derülne fény, 
de egyelőre ilyen nincsen.  

A nemzeti park igazgatóságok bevonásával kapcsolatosan is több 
kritikát fogalmazott meg. Csak annyit szeretnék mondani, amit elmondtam az 
általános vitában is, hogy a Földművelésügyi Minisztérium háttérintézményei 
mindegyikének, így a 10 nemzeti parknak is teljes jogkörrel meg lett küldve 
véleményezésre a törvényjavaslat, számos esetben éltek is egyébként ezzel a 
lehetőségükkel. Most azt nem tudom megmondani önnek, hogy melyik 
esetben melyik nemzeti park, mert van egy ilyen főosztályunk, a 
természetvédelmi főosztály, ők foglalják össze ezeket az észrevételeket, de 
velük nekünk baráti, de komoly vitáink voltak, napokat, heteket vitatkoztunk 
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A-B verziókon, amiket egyébként a nemzeti parkok kértek, nagyon helyesen, 
mert azt gondolom, hogy jók voltak, amiket elmondtak. 

Gálhidy úrnak csak szeretném megköszönni a korrekt felszólalását. 
Valószínű - van az a három pont, amelyben nem értünk egyet -, ne vegye 
sértésnek, de ez így is fog maradni, most amennyire én látom. De köszönöm a 
segítségét, köszönöm a véleményüket, a javaslataikat, köszönöm, hogy 
elmondta, hogy azért nagyon sok mindenben elfogadtuk az önök véleményét. 
Háromban fenntartjuk a különbözőséget, a folyamatos erdőborítás kapcsán, 
amit elmondott, az átmeneti üzemmód kapcsán és az árvízvédelmi kérdések 
kapcsán. Nekünk van egy világos képünk, hogy ezeknek a funkcióknak mi a 
feladata. Van egy világos szakmai álláspontunk, ami a saját minisztériumunk 
természetvédelmi szakmai álláspontját is képviseli, és azt gondoljuk, hogy ez 
meg fogja hozni a várt eredményt, és nem szükséges más módon 
megközelíteni ezt, mint amit önök javasolnak. De tiszteletben tartom 
természetesen az önök észrevételeit, csak ebben nem tudunk egyetérteni. Az 
Országgyűlés többségének bölcsességén fog múlni, hogy melyikünk 
álláspontját fogják elfogadni, mert ha jól látom, a beadott módosítókban ez 
szerepel. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Annyiban hadd pontosítsam az ön 

által elmondottakat, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal eljárásait önálló 
jogszabály határozza meg, és egy jogi eljárásnak minősül az, ami miatt azokat 
a megállapításokat tette. Tehát van lezárult vizsgálat, ami… (Dr. Bitay Márton 
Örs: Büntetőeljárás?) Büntetőeljárás még nincsen, de reménykedünk, hogy 
lesz, és a „teljes jogkörrel éltek” lehetőségre, itt mindig az a kérdés, hogy 
mennyire lett figyelembe véve. Azt tudom, hogy nagyon sok véleményt 
küldhettünk, mi is, tehát köszönöm szépen, hogy az ellenzék is küldhetett 
véleményt, az elmúlt egy évben mi is éltünk ezzel a lehetőséggel, a probléma 
nyilván az, hogy mennyire jelenik ez meg. 

Amennyiben a bizottság tagjai részéről nincs az első szakaszban 
konkrét igény, akkor a részletes vita első szakaszát lezárnám, és ezzel 
áttérnénk a második szakaszra, a benyújtott módosító javaslatok 
megvitatására, illetve támogatott javaslat esetén a bizottsági módosító javaslat 
benyújtására. Kérem majd az előterjesztőt, hogy minden esetben jelezze, hogy 
a tárca vagy a kormány álláspontját közli-e.  

Eljárásrendileg azt mondanám, látja mindenki a módosító 
indítványokat, vagy esetleg önök előtt van, látszik, hogy nagyon sok a 
módosító. A módosító javaslatoknak megközelítőleg legalább a kétharmada a 
Mezőgazdasági bizottsághoz ment, és itt természetesen csak a jelen 
bizottsághoz benyújtott módosító javaslatokat fogja tárgyalni a testület. 
(Jelzésre:) Államtitkár úr! 

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Köszönöm. Csak megelőzve, hogy egyesével mondjam, 
tárcaálláspontot fogok képviselni az összes módosító javaslatnál, mert a 
kormány még nem tárgyalta a módosító javaslatokat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úr közlését, akkor minden 

esetben tárcaállásponttal fogunk megismerkedni. Megyünk végig azokon 
egyesével, amelyek a bizottsághoz tartoznak, és az egyéni módosító javaslatok 
végén fogunk a benyújtott bizottsági módosító javaslatról beszélni.  
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Az első, amelyet meg kell tárgyalnunk, itt a benyújtó jómagam vagyok, 
ez a 13/1. számú módosító javaslat, egyszerű elhagyás. A háttéranyag 
sorszáma 2., a 2. pontban található meg. Itt gyakorlatilag hihetetlen, de 
elfogadom Bitay államtitkár úr érvelését, aki azt mondta az előbb, hogy a 
természetvédelmi kérdéseket a természetvédelmi törvényben kell szabályozni. 
Itt ezzel a lehetőséggel élve mindösszesen azt mondom, hogy a vízügyi 
kérdéseket a vízügyi törvényekben kell szabályozni, semmi keresnivalója nincs 
a vízügyi rendelkezésnek az erdőtörvényben, és egy egyszerű elhagyásról van 
szó. Azt kérem az előterjesztőtől, hogy a folyók nagyvízi medrében lévő erdő 
esetén e törvény rendelkezéseit a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglalt 
eltérésekkel kelljen alkalmazni, ezt kértem elhagyni. Kérdezem a tárcát, hogy 
támogatja-e az előterjesztést.  

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatják. Magam előterjesztőként arra kérem a 

bizottságot, hogy támogassák az előterjesztést. Meggyőződésem szerint a 
védett területek esetén elsődlegesnek mindenkor a természetvédelmi 
célkitűzéseknek kell lenniük, ezért javasoltam elhagyást. Kérdezem a bizottság 
tagjait, hogy ki az, aki támogatja a módosító indítvány befogadását. Kérem, 
kézfeltartással jelezzék! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 fő. Ki az, aki nem 
támogatja? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 7 tartózkodással a bizottság elutasította ezt a módosítót. 

A következő módosító indítvány sorszáma a 6., ez a 15/1. számú 
módosítás, itt a végén van egy pici kiegészítés a rendelkezéshez. Ez az állam 
100 százalékos tulajdonában álló gazdasági elsődleges rendeltetésű erdőkről 
szól, és a végén van egyetlen kiegészítés, ahol javaslom hozzátenni, hogy az 
állam az ellenértéket köteles az osztatlan közös tulajdonú erdő állami 
tulajdonának növelésére fordítani. Tehát egy garanciát szeretnék beépíteni, 
hogy ha mégis sor kerül értékesítésre, akkor abból nem csökkenhet az állam 
erdővagyona, hanem lehetőség szerint mindenkor növekedjen.  

Ezt a javaslatot - remélem, elfogadja vagy méltányolja, államtitkár úr - 
azzal a jóhiszeműséggel tettem, hogy az ugyanilyen rendelkezést az NFA-ban 
nem alkalmazták, kikerülték, tehát az eladott állami földekből nem lett újra 
állami föld, ennek ellenére mégis némi bizalommal élve, arra gondolva, hogy a 
jogot nem egy kormányra alkotjuk, hanem hosszú időre, gondoltam, hogy ezt 
ide beépíthetnénk. Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Én ezt támogatnám. Tárcaszinten támogatjuk, elnök úr, azzal 
a módosítással, vagy akkor a jegyzőkönyv kedvéért mondom, hogy ezt így 
szövegszerűen nem támogatnánk, de a célt, amit elnök úr el akar érni, azt 
támogatnánk azzal, hogy annyit tegyünk még bele, akár bizottsági módosító 
javaslatként is, hogy a többségi állami területeknél. Tehát ha olyan osztatlan 
közös tulajdon van, amelyben az állam már így is többségben van, akkor 
ezeknek a felvásárlására fordítsuk ezt az összeget. Olyanokban nem tartanám 
ezt észszerűnek, hogy a kisebbségben lévő állami tulajdont próbáljuk növelni, 
ahol még el se tudjuk érni legalább az 50 százalékot. Ez az egyik javaslatom a 
kiegészítésre a bizottságnak. A másik, hogy mindezt a 3 hektár fölötti, önálló 
helyrajzi számon szereplő ingatlanoknál vezessük be, a 3 hektár alattinál nem 
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látnám semmi értelmét, hogy az állam akár többségben van, akár 
kisebbségben, ott próbáljon 1/1 tulajdont kialakítani. 

Elnök úr, csak annyit szerettem volna még jelezni, hogy ez 
kétharmados szabály, ennek akkor van értelme, ha az ellenzék megszavazza az 
eredeti törvény-előterjesztést, mert ha nem, akkor ennek semmi jelentősége 
nincsen, hiszen ez sem fog módosulni. 

 
ELNÖK: Bocsánat, eljárásrendileg, azt hiszem, ha a bizottság elfogadja 

a módosító indítványt, akkor a parlament elé így kerül, tehát ennek ellenére 
így is, úgy is jobb lehet a jogszabály tervezete, ha ezt elfogadjuk. Gondolom, 
államtitkár úr azt világosan érti, hogy én nem zártam ki annak lehetőségét 
azon osztatlan közös tulajdonú erdőterületekre vonatkozóan a javaslatban, 
ahol többségi tulajdonban van az állam, tehát én ilyen formában szabad kezet 
adtam az államnak. De én megértem, el tudom fogadni ezt az indítványt, csak 
az a baj, hogy ehhez tudnom kellene, hogy az osztatlan közös tulajdonban lévő 
állami erdővagyonnak milyen aránya van 50 százalék fölötti résztulajdonban, 
mert ha nincs ilyen egyáltalán, akkor itt könnyen csőbe húzható vagyok. 

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Bocsánat, de én nem szeretném csőbe húzni elnök urat vagy a 
bizottságot, hanem dogmatikailag szeretnék különbséget tenni. Nekem az az 
álláspontom, hogy ahol az állam kisebbségben van, ott próbáljuk a 
magántulajdonosokat a hasznosítására szorítani, és inkább adjuk el nekik az 
állami erdővagyont, amelyben osztatlan közös tulajdonban van az állam. 
Mindenkit szeretnék megnyugtatni, ezeknek az aránya, ami állami, általában 
nagyon csekély mértékű. Tehát önnek abban igaza van, hogy nagyon kevés 
olyat fogunk találni, ahol az állam többségben van, de szerintem értelmes, 
logikus végiggondolni azt, hogy ahol az állam eleve kisebbségben van, ott 
maximum akkor igyekezzen tulajdont szerezni, ha ezzel az egy 
tulajdonszerzéssel meg tudja valósítani, hogy már többségbe kerüljön, mert 
akkor a hasznosítását annak a területnek jobban tudja kezelni. Tehát ezért én 
ezt abszolút támogatom, de technikailag vagy dogmatikailag azzal nem értek 
egyet, hogy ahol az államnak van, mondjuk, 10 százalék tulajdona, ott nyílik 
lehetőség vásárolni még 5 százalékot, akkor arra fordítson. Ne fordítson! 
Szerintem csak arra fordítson, ahol többségbe tud kerülni, akkor így javaslom 
elfogadni esetlegesen a bizottsági módosítót.  

 
ELNÖK: Világos. Megmondom őszintén, teljesen felkészületlenül ért 

államtitkár úr véleménye, hiszen a nemzeti együttműködés rendszerében 
keveset tapasztalhatok ilyet, hogy befogadnak valamit, de nagyon örülök neki. 
Egyetlenegy kérdésem lenne, hogy mit szól ahhoz a javaslathoz, van egy olyan 
jogi lehetősége a bizottságnak, hogy a benyújtott módosítót változtatásokkal 
elfogadja, viszont ebben az esetben szövegszerű változtatást kell tenni. 
Feltennék egy konkrét kérdést államtitkár úrnak. Az állam az ellenértéket 
köteles az osztatlan közös tulajdonú erdők állami tulajdonának növelésére 
fordítani, itt államtitkár úr javaslata az lenne, hogy akkor javasolja a bizottság 
kormánypárti tagjainak ennek az elfogadását, ha osztatlan közös tulajdon 
esetén 3 hektár feletti, egyébként az állam által már többségi tulajdonban lévő 
osztatlan közös. Tehát ha ez a kifejezés van benne… 
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DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 
Minisztérium): Sőt, hogy tovább kedvezzek elnök úrnak, tehát 3 hektár fölötti 
és a tulajdonszerzéssel már többségbe kerülőnél mindnél alkalmazzuk ezt a 
szabályt. Egyébként megjegyzem, TAB-ülésen, módosítóban ezt még be lehet 
nyújtani. Én nem tudok ígérni ezzel kapcsolatban semmit, a saját 
véleményemet tudom, ha rajtam múlik, akkor ezt támogatni fogjuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Még egyetlen szakmai kérdés, ha 

már részletes vita, és tényleg most picit úgy csinálunk, mintha demokrácia 
lenne, akkor egyetlen kérdésen gondolkozzon el az államtitkár úr, hogy 
minden további nélkül lehetséges-e ez. Egy nagyon furcsa példát mondok: van 
egy 50 hektáros terület, az 50 hektáros területből mindössze 15 hektárja van 
osztatlan közösben az államnak, kisebbségi tulajdonos, és ebben azt mondja 
az állam, hogy esetleg kifelé vonul. De minden további nélkül lehet olyan, 
hogy viszont önálló helyrajzi számon, bejegyzéssel van egy 10 hektáros 
erdőterület, ahol 1/1-es tulajdont tudna szerezni az állam, tehát vannak az 
osztatlan közös tulajdonrészeknél kisebb, önálló helyrajzi számúak. Mi lenne, 
ha kivennénk egy az egyben az osztatlan szót, és csak azt mondanánk, hogy az 
erdők állami tulajdonának a növelésére kell fordítani, és megmaradna az 
államnak az a mozgástere, hogy maga el tudja dönteni. Tehát elad osztatlan 
közösből egy kisebbségi tulajdonban lévő részt… (Jelzésre:) Nem jó így?  

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Elnök úr, bocsássa meg, ez már ellenkezik a szakmai 
meggyőződésemmel, mert azzal egyetértek, hogy az osztatlannál vagy a 
magánok felé, vagy az állam felé, de próbáljuk már lerendezni az ügyet; ami 
nem osztatlan, azt ne keverjük ide, legalábbis én azt nem támogatnám, de a 
bizottság bölcsességére van bízva a dolog.  

 
ELNÖK: Világos, mert ezzel a javaslattal az biztosítható lenne, hogy ne 

csökkenjen az állam erdővagyona, tehát az eredeti indítvány ezt javasolta, és 
ez így lehetséges lenne.  

Nos, akkor abban a helyzetben vagyunk, hogy kettő szövegszerű 
javaslat és kiegészítés hangzott el, én magam előterjesztőként el tudom 
fogadni azokat. Tehát úgy hangzott az eredeti előterjesztés, azért, hogy világos 
legyen: „Az állam az ellenértéket köteles az osztatlan közös tulajdonú erdők 
állami tulajdonának növelésére fordítani.” A javasolt módosítás, amit a 
bizottság módosításként elfogadhat: az állam az ellenértéket köteles az állam 
által már többségben lévő vagy a vásárlással többséget elérő, 3 hektárt 
meghaladó méretű osztatlan közös tulajdonú erdők állami tulajdonának 
növelésére fordítani. Így pontos volt, államtitkár úr? 

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Logikai pontosságot kerestem, szóról szóra azért szerintem 
most így ezt ne döntsünk el, nehogy rosszat szövegezzünk meg, de logikailag 
egyetértek. 

 
ELNÖK: Rendben van. (Jelzésre:) Turi-Kovács Béla alelnök úr jelezte 

hozzászólási szándékát.  
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DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Későn jöttem, 
elnézést kérek, de úgy tűnik, hogy a szétdúlt városban nagyon nehéz beérni 
Szentendréről. Nagyon röviden, mert én értem ezt a beszélgetést, de nem 
tudom, jól értem-e. Amikor az államnak, mondjuk, van 15 százaléka egy 
erdőrészben és a többieknek meg több van, de ezek 5-5-5 és egyéb ilyen 
százalékok, akkor is úgy gondolja az államtitkár úr, hogy helyesebb, ha a 
magánfél vásárolja meg? Mert én azt gondolom, hogy nem. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr.  
Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e még kérdés, mert ebben 

az esetben meg lehet azt tenni, hogy változtatásokkal tartja fenn a bizottság a 
módosítót. Azt hiszem, a jegyzőkönyvből visszakövethető a pontos kodifikáció 
ebben az esetben, hiszen tartalmilag kétszer hangzott el. Annyit szeretnék a 
jegyzőkönyvben rögzíteni, csak azért, mert államtitkár úr is elmondta a saját 
véleményét, hogy én nem értek egyet államtitkár úr véleményével, azt 
gondolom, hogy az állami erdővagyonnak nem szabad csökkennie, tehát ha 
értékesít, mindenképpen fenn kellene tartani az erdővagyont. És azért is van 
aggályom egy kicsit, mert simán lehetnek olyan helyrajzi számok, amelyek 
egészében védettek, és ott van kisebbségi tulajdonban az állam, és ez jelenthet 
esetleg kockázatot, tehát ilyen szempontból még akár ez is kockázatot rejthet. 
(Jelzésre:) Államtitkár úr! 

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Elnézést kérek, elnök úr, csak nehogy megtévesszünk valakit, 
a védettekre más szabály vonatkozik. Nekünk a védettségi szint 
helyreállításáról van egy törvényünk az 1995-ös alkotmánybírósági határozat 
alapján. Azokat a területeket, amik törvénytelenül kerültek magánkézbe, az 
államnak kötelessége megvásárolnia, tehát arra ez nem vonatkozik. Csak meg 
akartam nyugtatni mindenkit, hogy itt nem a védettekről beszélünk. 

Az állami erdővagyonnál, nagyon fontos, én sem támogatom, hogy 
csökkenjen az állami erdővagyon, nehogy véletlenül - a jegyzőkönyv kedvéért - 
rossz következtetést vonjanak le. Itt arról beszélünk, ahol osztatlan közös 
területek vannak, és az állam - az én javaslatom nyomán most már úgy 
alakulna esetleg a módosító javaslat - abszolút kisebbségben van. Tehát nem 
arról van szó, hogy ahol egyáltalán esély lenne arra, hogy valaha 1/1 legyen, 
mert már most többségben van, hanem itt azokról beszélünk, ahol 
résztulajdonaik vannak abszolút kisebbségben. Ezt csak a jegyzőkönyv 
kedvéért szerettem volna elmondani, nehogy félreértse a bizottság a 
szándékot, amiben én a támogatásomról biztosítottam a bizottságot. 

 
ELNÖK: Tényleg nagyon röstellem, hogy egyáltalán szakmai kérdéseim 

vannak, de egyetlen kérdésem csak fennmaradt. Tegyük fel, hogy vannak 
10 hektár térmértéket elérő vagy meghaladó méretű osztatlan közösök. Ez azt 
jelenti, hogy ott, ha 50 százalék alatt van az állam tulajdonjoga - ez 4-5 hektárt 
jelenthet, de lehet 100 hektáros tábla is, ahol 30-40 hektárt is jelenthet -, ha 
az FM azon kötelezettségét végrehajtaná, hogy az osztatlan közösök 
felszámolására tenne törekvéseket, nem lenne szükséges az, amit államtitkár 
úr mond, hogy ahol kisebbségben van, ott kivonuljon, hanem megtehetné, 
hogy önállóan kiméretteti a saját tulajdonát, és abból érdemi erdővagyona 
keletkezne 1/1-es tulajdonban. Tehát ez a lehetőség biztosított az FM-nek, 
hiszen évek óta teszünk a költségvetésben ilyenekre forrásokat. 
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DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Ezzel a lehetőséggel a kisebb területeknél azért nem élünk - az 
erdők mérete a 200 ezer hektárt meghaladja Magyarországon -, mert ha egy 
10 hektáros erdőterületben az állam 4 hektárral kisebbségi tulajdonban 
leválasztaná magát, akkor a maradék 6 hektárral aztán biztos, hogy végképp 
semmi se történne, de így legalább még valami művelés történik. Egyébként, 
amit elmond, az egy józan paraszti logika, abszolút egyetértek elnök úrral, 
csak az Alkotmánybíróság nem támogatja, mert bármit akarunk lépni, minden 
egyes tulajdonosnak az egyetértő döntése kell, akkor is, ha 150 éves, és 
Kanadában él; isten éltesse, de nem valószínű, hogy így van. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Rövid egyeztetés.) Az előbb azt az 

információt kaptam, azt hittem, a jegyzőkönyvből ki lehet szedni, de akkor 
mégsem lehet, ezért a végleges szövegszerű javaslatot mondom. Kérem 
államtitkár urat, figyeljen, nehogy becsempésszek olyat, amit nem szeretne: az 
állam az ellenértéket köteles a 3 hektáros térmértéket meghaladó nagyságú, az 
állam többségi tulajdonában lévő vagy a vásárlással azt elérő osztatlan közös 
tulajdonú állami erdők tulajdonjogának növelésére fordítani. Kérdezem 
államtitkár urat, hogy így javasolja-e a kormánypárti tagoknak a bizottságban 
az elfogadását. 

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Logikailag tudom támogatni. Ne haragudjon meg, de nekem 
ennél több időre van szükség, hogy szóról szóra végiggondoljam, hogy ez így 
megfelelő-e.  

 
ELNÖK: Akkor innentől kezdve a bizottság tagjainak az értelmezési 

képességeire van bízva, hogy értették-e azt, amit mondtam, illetve amiről a 
vita folyt. Akkor így teszem fel a kérdést (Bencsik János: Jó lenne, ha kicsit 
moderálná magát az elnök úr!), konkrétan a 6. sorszámú javaslatot teszem fel 
szavazásra, és kérdezem, hogy változtatásokkal a módosítást a bizottság 
támogatja-e. A változtatásokat a jegyzőkönyv tartalmazza, az előbb 
ismertettem. Kérem, hogy aki támogatja, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 
Aki igen? (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, 
aki tartózkodik? (Szavazás.) 7 tartózkodással nem fogadta el a bizottság, de 
kellemesen eltöltöttük az időt, államtitkár úr. Ezt esetleg egy üveg bor mellett 
máskor folytathatjuk.  

Az eredeti javaslatot külön meg kell szavaztatni, jelzi a kollégám. 
Kérem, hogy aki az eredeti javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
2 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
5 tartózkodással nem került elfogadásra.  

A következő a háttéranyagban a 8. sorszámú, ez a 14/1. számú 
módosítás. Itt gyakorlatilag a kormányzati rendelkezésben az szerepel, hogy a 
nyilvános pályáztatás mellőzésével lehet haszonbérleti szerződést kötni. Itt 
kifejezetten ragaszkodnék a módosítással ahhoz, hogy „pályáztatással 
köthető”, tehát a „mellőzésével” szó elhagyandó és pályáztatással javaslom. Ez 
a 8. sorszám, a 14461/14/1., amelyik a 6. oldalon legfelül az anyagban. 
Kérdezem a tárca álláspontját.  
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DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 
Minisztérium): Elnézést, nem találom. 

 
ELNÖK: Tehát a 6. oldalon van legfelül, a háttéranyag sorszáma 8., 

benyújtó Sallai R. Benedek és 14/1. 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Itt beletennék egy javaslatot szintén, mert egyébként nem 
rossz a javaslat, meggyőződésem szerint. A 3 hektárnál nagyobb térmértékű 
területekre vonatkozóan esetleg megfontolnánk, akkor meggondoljuk azt, 
amit elnök úr mond. Tegyük hozzá, hogy számosságát tekintve elhanyagolható 
mértékű, amiről itt beszélünk, de van ilyen, van is értelme a javaslatnak, de 
mindegyik területre nem alkalmaznám, az osztatlan közösnél szintén, ahol 
kisebbségben van az állam, nem is tudja alkalmazni, a 3 hektárnál kisebbnél 
pedig nem látnám értelmét bármilyen szabálynak, örüljünk, ha valaki 
egyáltalán akarja használni. 

 
ELNÖK: Rendben van, megértettem a szövegszerű javaslatot. A 

jelenlegi kodifikációban csak az szerepel, hogy „pályáztatással” és a 
„mellőzésével” szó kikerül. A „pályáztatás” elé módosításként javaslom 
beletenni, hogy a „3 hektáros térmértéket meghaladó” erdőrészletek esetében. 
Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban vélemény. (Nincs jelzés.) Akkor 
először a módosításról szavazunk.  

Kérdezem, hogy változtatásokkal, 3 hektár nagyságrend fölött 
támogatja-e a bizottság. Kérem, kézfeltartással jelezzék! (Szavazás.) 
Egyhangúlag elfogadta a bizottság. Ennek megfelelően kérdezem, hogy 
szükséges-e megszavazni az eredeti javaslatot. (Hatvani Szabolcs: Nem.) Nem 
szükséges. Köszönöm szépen.  

A következő a 7. oldalon, középtájon van, a háttéranyag sorszáma 10., 
konkrétan a módosítás száma 12/1. Ebben az esetben - több kodifikált szöveg 
van -, minden esetben méretet érint a módosítás. Az egytizedeket 
egynyolcadokra, az egynyolcadokat egyhatodokra, az egyhatodokat 
egynegyedekre javasolja változtatni, illetve kiegészíti azzal, hogy a hegy- vagy 
dombvidéki erdők esetében örökerdő, faanyag termelését nem szolgáló, a 
síkvidéki erdők esetében örökerdő vagy faanyag termelését szolgáló erdőkről 
legyen szó, illetve ahol már megtörtént az első erdőtervezési ütem szerinti 
átállás, ott az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 
2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló törvény legyen hatályban. Kérdezem a tárcát, hogy ezt a módosítást 
támogatja-e. 

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e 

kérdés vagy vélemény. (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. Kérem, 
hogy szavazzunk. Ki az, aki támogatja a módosítást? Kérem, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 fő. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 5 nem támogatja. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 2 tartózkodással elvetette a bizottság. 
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A következő módosítás a 9. oldal alján található 12. számú módosítás, 
ez a 10/1. számú módosítás. Ebben az esetben természetvédelmi vonatkozású 
kiegészítésre tettem javaslatot, ami így hangzik: „Amennyiben az elrendelés 
védett természeti területet vagy Natura 2000 területet érint, a fátlan 
állapotban tartott terület kijelölését egyeztetni kell az illetékes 
természetvédelmi hatósággal, és lehetőség szerint a honvédelmi vagy 
határrendészeti szempontból is megfelelő, de a természeti érték sérelme 
nélküli területkijelölést kell előnyben részesíteni.” Kérdezem a tárca 
álláspontját, hogy támogatja-e a módosító indítványt. 

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 

van-e kérdés vagy hozzászólás a módosító indítványhoz. (Nincs jelzés.) 
Megállapítom, hogy nincs ilyen. Kérem, hogy aki támogatja, kézfeltartással 
jelezze. (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Nincs 
ilyen. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
5 tartózkodással nem támogatta a bizottság a módosító indítványt. 
(Egyeztetés.) 

Bocsánat, egy jegyzőkönyvi kiegészítést kell tennem. A házszabályi 
értelmezés szerint a módosító indítványoknál az összefüggéseket jeleznem 
kell. A 2. számú módosításnál jelzem, hogy összefüggés van. Összefügg a 2., 
16., 20. és 23. számú módosító javaslat, és a 2-esnél a többit is megszavaztuk. 
A 15. oldalon lévő 16. számúról nem kell szavazunk, mert a 2-essel 
összefüggésben megszavaztuk, az egy részletes elhagyás jó néhány 
intézkedésre. Ez egy hosszú elhagyás volt, több mint egy oldalon keresztül 
sorolta fel azokat az indoklásokat, amelyek elhagyóak voltak. Tehát ez is 
összefüggésben van a 2., 20. és 23. pontokkal, erről nem kell szavaznunk, 
mert megszavaztuk egyben a 2. pontnál. Megértettem. 

A 19. oldalon középen a háttéranyag 19. számú, a 11/1. számú 
módosításáról tárgyalunk. Adott esetben a jogszabály… Kérem a bizottság 
tagjait, akik szívükön viselik a természetvédelem helyzetét, itt egyszerűen 
arról van szó, hogy az előterjesztő csak fokozottan védettekre vonatkozó 
területeknél található rendelkezéseket tett. Javaslom, hogy ez ne csak a 
fokozottan védettekre, hanem a védettekre is legyen kiterjesztve, ezért a 
„fokozottan” szó elhagyását, és „Védett természeti területen található erdőnek 
gazdasági, valamint vadaspark további rendeltetése, honvédelmi elsődleges 
rendeltetésű erdőnek közjóléti, valamint tanerdő további rendeltetése nem 
lehet.” legyen. Tehát az a kérésem, hogy ne csak a fokozottan védett erdőkre 
vonatkozzon ez, hanem a védettekre is. Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Amellett, hogy nem támogatjuk, szeretném hangsúlyozni, 
hogy ha véletlenül támogatná a bizottság, akkor a természetvédelmi 
törvénnyel lenne ellentétben, mert ott is csak védett van. Szerintem ne 
szigorítsuk a természetvédelmi törvényben előírt szabályokat, tehát nem 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Erre minden lehetőségünk ennek ellenére megvan, 

mert ágazati szabályként minden további nélkül alkalmazhatjuk, és 
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mindemellett államtitkár úr tudja, hogy a tárca képviseletében a 
természetvédelem érdekeit is képviselnie kell az erdészeten és a 
földművelésen túl, tehát ennek megfelelően ezen kiterjesztés lehetőséget 
teremt erre.  

Kérdezem a bizottságot, hogy van-e kérdés vagy hozzászólás? (Nincs 
jelzés.) A tárca nem javasolja támogatni. Kérem, hogy aki támogatja, hogy ne 
csak fokozottan védett, hanem „védett természeti területeken található” 
legyen, az kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 igen. Ki az, 
aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen. Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 tartózkodással a bizottság elvetette.  

Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a 20. sorszámút, szintén 
összefüggésben a 2-essel, megtárgyaltuk, szintén egy részletes elhagyó volt, 
tehát azt most nem kell külön, újra megtárgyalnunk. 

A következő a 24. oldalon van, ahol szintén nem kell tárgyalnunk a 
háttéranyagot, szintén egy elhagyásról volt szó, a 23. sorszámút is 
megtárgyaltuk a 2-essel, szintén nem kell önállóan szavaznunk.  

Ellenben a 26. oldalon legalul van a háttéranyag szerint 24. számú 
módosító indítvány. Szeretném tájékoztatni a jelenlévőket, hogy ez az 
indítvány tartalmilag összefügg a 25. ponttal, tehát ezzel együtt tárgyaljuk. Ez 
a módosítás arra terjedne ki, hogy a körzeti erdőtervezési eljárásban az 
érintett erdő erdőgazdálkodója, a természetvédelmi kezelésért felelős szerv, 
valamint a környezetvédelem és természetvédelmi célú egyesület is kaphasson 
ügyféljogot. Korábban erre volt lehetőség, amíg a Legfelsőbb Bíróság 1/2001-
es jogegységi döntését alkalmazta a magyar közigazgatás, addig erre volt 
lehetőség, azt követően a zöldszervezetek definícióját szűkítő minden más 
rendelkezés, ami ezekben az esetekben megjelenik, és ezért javaslom 
módosítani és kiterjeszteni az ügyfélkört az erdőtervezésben.  

Indoklásom alapja egyértelműen az volt, hogy az erdőtervezés olyan 
széleskörűen érint közérdekeket, hogy nem lehet leszűkíteni az ezzel 
kapcsolatos közigazgatási és tervezési eljárást. A módosító mondatban 
szerepel még az, hogy az eljárásban az erdészeti hatóság szakhatósági 
állásfoglalás céljából megkeresi a természetvédelmi hatóságot, mert 
alapvetően nonszensznek érzem, hogy olyan életközösségekben, ahol védett 
fajok sokasága alkot életközösségeket, ott a természetvédelmi hatóságra 
vonatkozó ilyen rendelkezés ne legyen. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Meglátásunk szerint ez a lehetősége most is megvan, a 
törvénymódosítás nélkül is, nagyon helyesen, tehát ezt nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Összességében a probléma azzal van, államtitkár úr, hogy a 

jogalkalmazás során rendszeresen nem alkalmazzák azt, hogy a 
természetvédelmi célú egyesület ügyfélként részt vehessen az 
erdőtervezésben. Akárhány határozatot tudok önnek mutatni az elmúlt 10 
évemből, ahol elutasítják az ilyen jellegű igényt. Bocsásson meg, hogy az 
egyéni élettapasztalatomat idehozom, de ebből jó sok tapasztalatot szereztem, 
tehát ezen joggal nem élnek, ha ön szerint alkalmazható is.  

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nálam meg abból van egy raklapnyi irat, hogy élnek, és nem 
tudják végrehajtani az erdőművelést, úgyhogy valószínűleg abban igaza lehet 
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elnök úrnak, akkor viszont nem törvényi szinten, de majd lehet valamilyen 
egységes jogalkalmazói feladatkört kiróni. De akkor sem ebben a törvényben 
javasolnám és nem is törvényi szinten, de még egyszer szeretném 
hangsúlyozni, most sincsen tiltva, és számos esetben részt is vesznek, nagyon 
helyesen, egyesületek is és hatóságok is. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miután nagyon kevés időnk van, ezért 

haladni szeretnék. Tehát amennyiben nincs érdemi észrevétel, akkor 
tájékoztatom, hogy a módosítás támogatásával azt támogatják a bizottság 
tagjai, hogy vehessenek részt szélesebb körben, míg amennyiben nem 
támogatják önök, akkor azt mondják, hogy mondjuk, a civilek ne vehessenek 
részt. Kérdezem, hogy a módosító indítványt támogatják-e. Kérem, hogy aki 
támogatja, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 fő. Ki az, 
aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 tartózkodással elvetette a 
bizottság. 

A 25. sorszámút, ha jól értem, nem indokolt megtárgyalnunk, hiszen 
ezzel együtt szavaztunk, ugyanerre vonatkozó volt és párhuzamban volt a 
kettő egymással. 

A 27. oldalon a legalsó módosítás, a 26. sorszámú következik. Ebben az 
esetben egy pici módosításra tettem javaslatot. A módosításban mindössze 
arról van szó, hogy a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Erdészeti 
Tudományos Intézete részére az erdők és szabad rendelkezésű erdők 
adattárában nyilvántartási lehetőséget teremtsünk. Egy formális szakmai 
módosító, kérdezem a tárcát, hogy támogatják-e. 

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Támogatjuk, de javaslom végiggondolni, hogy így nevesítsük-
e, hogy a NAIK-ról beszélünk, mert nem tudjuk, hogy két év múlva hogy 
fogják hívni, de ha a bizottság így dönt, tőlem lehet. Tehát szakmailag 
egyetértünk vele, viszont én azt mondtam volna, hogy inkább valami általános 
fogalmazásban, hogy az erdészeti kutatással foglalkozó állami intézmény, vagy 
nem tudom, nem gondoltam végig szó szerint, de tőlem lehet NAIK is, csak ha 
változás lesz, azt majd akkor ki kell szedni belőle. 

 
ELNÖK: Értem, teljesen logikus a felvetése államtitkár úrnak. Akkor 

nagyon gyorsan itt is egy szövegszerű módosítási javaslattal élnék. A Nemzeti 
Agrárkutatási és Innovációs Központ Erdészeti Tudományos Intézete helyére 
javaslom „az állam intézményrendszerében erdészeti tudományos kutatással 
foglalkozó szereplők” részére. Ez így megfelel?  

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Rendben. A változtatással szavaztatom meg. A tárca az 

irányok szempontjából támogatta, felvetette aggályait, eszerint tettem én 
módosítást. Ki az, aki a változtatásokkal javasolja a módosítás elfogadását? 
Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 6 igen. Ki az, 
aki tartózkodik? (Nincs jelzés.) Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Nincs 
ilyen. Tehát 6 igen szavazattal fogadta el a bizottság ezt a módosítást. 
Köszönöm szépen.  
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A 28. oldalon legfelül a 27. sorszámú szintén egy módosító javaslat, 
amelyik kiegészítené a jogszabály szövegét: „…azzal, hogy amennyiben erre az 
erdészeti hatóság részére három éven belül ismét igényt jelentenek be, akkor 
az igény indokoltságát az erdészeti hatóság a természetvédelmi hatóság 
bevonásával köteles kivizsgálni, és az egészségügyi kitermelést ennek 
függvényében engedélyezni.” Itt gyakorlatilag a vadkárral és az azzal 
kapcsolatos természetvédelmi és erdészeti kockázatokkal foglalkozik a 
módosító. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e 

kérdés vagy hozzászólás. (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. 
Kérem, hogy aki támogatja, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 1 fő. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 fő. Ki az, aki tartózkodik. 
Tehát 4 tartózkodással, 3 nem szavazattal nem fogadta el a bizottság a 
módosító indítványt. 

A következő a 28. oldalon a 28. sorszámú módosító, tehát két 28-ast 
keressünk középen. Itt egy nagyon-nagyon apró módosításról van szó, ez 
pedig a védelmi sáv meghagyásáról szól, a védett természeti terület vagy 
Natura 2000 területen az előterjesztő 100 méteres körzetben intenzíven 
terjedő fafajjal erdőt telepíteni tilos, én ezt 200 méterre javaslom kiegészíteni. 
Jó néhány fajnak ismerjük az ennél intenzívebb terjedését, tehát én 
indokoltnak tartom kifejezetten szakmailag a módosítást, ez a természetszerű 
erdők védelmét szolgálja. Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Csak mankóként szeretném nyújtani a bizottságnak, egyetlen 
olyan szakvéleményt sem olvastam, ami 50 méternél nagyobb távolságra 
tenne javaslatot, ezért mi a 100 métert jónak találjuk, a 200 métert túlzónak. 
Nem támogatjuk.  

 
ELNÖK: Megértettem, köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, 

hogy van-e kérdés vagy hozzászólás ehhez a módosítóhoz. (Nincs jelzés.) 
Megállapítom, hogy nincs ilyen. Kérem, hogy aki támogatja, kézfeltartással 
jelezze. (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. Ki 
az, aki tartózkodott. (Szavazás.) Tehát 4 tartózkodással és 3 ellenszavazattal 
nem fogadta el ezt a módosítást a bizottság. 

Az utolsó indítvány az anyagban a 31. oldalon található, a legfelső. A 
30. sorszámú indítványról van szó, szintén egy módosító, kiegészítő indítvány 
gyakorlatilag: „…továbbá, ha a jogszabály másként nem rendelkezik, az állam 
100 százalékos tulajdonában álló erdőben az erdőgazdálkodó köteles tűrni az 
egyéni szükségletet meg nem haladó mértékű gomba, vadgyümölcs, 
gyógynövény gyűjtését, valamit forrásvíz elhordását.” Ezt javasoltam annyival 
kiegészíteni, hogy „…továbbá az egyéni szükségletet meg nem haladó elhalt 
fekvő fa és gally gyűjtését az erdőgazdálkodóval egyeztetett időszakban, általa 
felügyelt mennyiségben és módon.” Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Felesleges szabályozás, mert ez most is így van.  
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ELNÖK: Most is így van, de ha valakit ezzel kapcsolatban elkapnak, 

akkor minden további nélkül lehet büntetőeljárást kezdeményezni. 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem, ez egy tévedés, elnök úr. Ha bejelentette és az erdészeti 
hatóság vagy a tulajdonos hozzájárult, akkor nem lehet semmilyen 
büntetőjogi eljárást kezdeményezni.  

 
ELNÖK: Rendben van, akkor egy kérdés. Ebben az esetben az erdő 

mellett lakó, szociálisan rászoruló személy, ha a Magyar Közlönyben ez 
szövegszerűen nincs jelen, és feltételezzük, hogy egyébként olvassa a Magyar 
Közlönyt, abban az esetben honnan értesül ezen lehetőségéről, hogy be kell 
jelenteni, és szólni kell? Tehát honnan szerzi az információt?  

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): A szomszédjától.  
 
ELNÖK: Megértettem. Köszönöm szépen. Ennél egy picivel nagyobb 

lehetőséget szerettem volna azzal, hogy a kodifikációban ez megjelenik. 
Kérdezem, hogy a módosítóval kapcsolatban van-e kérdés vagy hozzászólás. 
(Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. Kérem, hogy aki a módosítót 
támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 igen. Ki 
az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen. Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 tartózkodással a bizottság elutasította a 
módosító indítványt. Köszönöm szépen.  

Ezáltal a határidőre benyújtott módosító javaslatokkal végeztünk, és a 
második szakaszban már csak arról kell beszélni, hogy javaslatot tettem arra, 
hogy a bizottság önmagában nyújtson be módosító javaslatot, amelyet múlt 
pénteken kiküldtünk a bizottság tagjainak és az előterjesztőnek is. Jeleztem 
továbbá, hogy dr. Gálhidy László, a WWF Magyarország Alapítvány 
erdőprogramjának koordinátora be szeretné mutatni. Megkérdezem Gálhidy 
urat, hogy ennek az első részben eleget tett-e, vagy szeretné-e még kiegészíteni 
maximum két percben az elhangzottakat.  

 
DR. GÁLHIDY LÁSZLÓ (WWF Magyarország Alapítvány): Nem 

kívánok élni a lehetőséggel. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ebben az esetben rátérünk a bizottsági 

módosítóra. Itt is szakaszonként célszerű menni. Vagy egyben tárgyalhatjuk? - 
kérdezem. (Nincs jelzés.) Kérdezem a tárca álláspontját, konkrétan, 
államtitkár úr, ha megtisztelne egy pillanatra a figyelmével ismét. Az a 
kérdésem, hogy van-e ebben a módosítóban, amit a bizottsági módosítóban 
javasolunk, olyan, amit valamilyen feltételekkel esetleg a tárca tudna 
támogatni, mert abban az esetben külön szavaztatom. Ha nincs ilyen, amit a 
legkisebb mértékben el tudnának fogadni, abban az esetben látok lehetőséget 
arra, hogy egyben szavazzunk, de nem szeretnék szakmai lehetőséggel nem 
élni, tehát kérem, hogy fussa már át ezt a bizottsági módosító javaslatot, és ha 
lát benne olyat, akkor emelje ki, hogy mi az, amit esetleg javasolna a 
kormánypárti bizottsági tagoknak, hogy támogassanak. (Rövid egyeztetés.) 
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DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 
Minisztérium): Először is szeretném jelezni, hogy ebben a kérdésben csak a 
saját véleményemet tudom tolmácsolni, mint ahogy az előbb jeleztem a 
benyújtottaknál, hogy tárcaálláspontot tudok mondani. 

 
ELNÖK: Világos. Én úgy vettem észre, hogy az ön szakmai véleménye 

véleményformáló lehet a bizottság tagjainak is, tehát ha van olyan, amit úgy 
lát, hogy esetleg indokolt lehet, akkor kérem, jelezze, mert azt külön 
szavaztatom meg.  

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): A 32. §-nál, az Evt. 45. § (3) bekezdésénél a 200 méteres 
távolságról beszéltünk, azt a részt nem támogatom most sem, viszont külön 
jogszabály szerint létesített ültetvények esetére indokolt lehet a rendelkezés 
hatályát ebben a törvényben is kiterjeszteni. Tehát az ültetvények esetére 
vonatkozó részt támogatnám, hangsúlyozom, személyesen. 

 
ELNÖK: Rendben van, világos, tiszteletben tartjuk. Az anyagban más 

nincs olyan, amit a tárca esetleg érdemben megfontolna?  
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nincs, sajnos nincs. 
 
ELNÖK: Ebben az esetben a bizottság tagjainak a figyelmét kérem. 

Kettő szavazást, illetve ha szükséges, akkor három szavazást fogunk tartani. 
Az elsőnél szavazunk az egész csomagról, az erdőtörvény 32. §-áról és a 45. § 
(3) bekezdésének… Bocsánat! 

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Bocsánat! Csak nehogy rossz legyen a jegyzőkönyv, nem, az 
erdőtörvény 45. § (3) bekezdéséről szeretne az elnök úr döntést. 

 
ELNÖK: Így van. 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Ez a benyújtott, módosított törvényjavaslat 32. §-a. Csak 
nehogy összecsússzon ez a kettő. 

 
ELNÖK: Világos, így van. Köszönöm szépen a pontosítást.  
Tehát ha a bizottsági módosítókat nézik, a 2. lap alján van egyetlenegy 

rész, e nélkül teszem fel elsőként és csomagban szavazásra. Tehát ezt 
kiszedem a csomagból, ez a módosított törvényben a 32. §, egyébként az 
erdőtörvény 45. §-ának (3) bekezdése az, ami most kikerül. Kérdezem a 
bizottság tagjait, hogy világos-e, vagy van-e ezzel kapcsolatban kérdés. (Nincs 
jelzés.) Amennyiben nincs, ebben az esetben kérem, támogassák 
szavazatukkal azt, hogy csomagban szavazzunk arról, hogy a módosításban a 
32. §-ban, az erdőtörvényben a 45. §-ban szereplő (3) bekezdés kivételével a 
többit csomagban szavazzuk meg.  

Kérem, hogy aki támogatja ennek kivételével a csomagban szavazást, 
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 7 igen. Én külön szeretném, ha lehetne, 
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mert szívesen fűznék hozzá. Tehát 7 igen szavazattal, 1 nem ellenében 
csomagban fogja szavazni a bizottság, kivéve az említett jogszabályhelyet.  

Elsőként csomagban szavazunk összességében a bizottsági módosító 
indítványról, amit pénteken nyújtottam be, kivéve az említett 
jogszabályhelyet, tehát a módosítás 32. §-ában, az erdőtörvény 48. § (3) 
bekezdésében szereplő részt. Kérem, hogy aki ezt a módosítást támogatja, 
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs 
jelzés.) Nincs ilyen. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
7 tartózkodással csomagban az összes többit elvetette a bizottság. 

Felteszem szavazásra külön a módosításban, a 32. §-ban, az 
erdőtörvény 45. § (3) bekezdésében érintett részt. A változtatás, amit a 
bizottság kért, az az, hogy a 200 méter kikerüljön, tehát csak a 100 métert 
tartsa fenn, illetve azt, ami a módosításban, a kodifikált szövegben aláhúzással 
szerepelt, hogy a „…fásítást, illetve fás szárú növényekből álló, külön 
jogszabály szerint létesített ültetvényt telepíteni tilos.” kitétel itt 
szerepelhessen. Megkérdezem államtitkár urat, hogy így tudja-e támogatni, 
vagy tudja-e ajánlását tenni a bizottsági tagok részére. 

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Tehát ami a második részére vonatkozott az előbb, a fásított és 
az ültetvényekre vonatkozó részt igen, a 200 métert nem. 

 
ELNÖK: Bocsánat! Külön két szavazást fogok alkalmazni. Az első 

szavazásban az államtitkár úr által javasoltak szerint a változtatás a 200-ról 
visszamegy 100-ra, illetve a második része…  

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem, az marad 100. 
 
ELNÖK: Bocsánat! Marad 100, igen, és utána pedig külön erről fogunk 

szavazni. Ez így megfelel a bizottság tagjainak? (Néhány képviselő bólint.) 
Megállapítom, hogy igen.  

Elsőként kérdezem, hogy a bizottság a változtatásokkal fenntartja-e a 
saját szándékú módosítását - hiszen ez bizottsági módosító -, a módosított 
jogszabály 32. §-ában, az erdőtörvény 45. § (3) bekezdésében szereplő 
módosítási javaslatot a bizottsági módosító azon kitételével, hogy a 200 méter 
helyett marad az eredeti terv szerint az előterjesztésben szereplő 100 méter, 
viszont a második részt, ami a második részben a „fásítást” szóval kezdődik, 
ezzel a módosítással támogatja-e. Kérem, hogy aki ezt támogatja, 
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm 
szépen. 

Az eredetiről is kell szavazni. Miután ez a bizottsági volt, akkor a 
200 méterest még egyszer meg kell szavaztatnom, mert a módosításban az is 
szerepelt. Kérem, hogy aki támogatja, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 1 igen. Ki az, aki azt nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. 
Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 4 tartózkodással a 
bizottság az első részét elvetette. Köszönöm szépen. Ezzel a módosítók végére 
értünk.  

Ebben az esetben van módosító indítvány, gyakorlatilag a bizottság 
tagjai által támogatott, megfogalmazott módosító indítvány, ennek megfelelőn 
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot kell benyújtanunk. 
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Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e és benyújtja-e ezt a bizottsági 
módosító javaslatot. Kérem, aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 7 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Nincs 
ilyen. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
1 tartózkodással ebben az esetben benyújtjuk a bizottsági javaslatot. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben döntenünk kell 
elsőként a vita lezárásáról. Megkérdezem, hogy a vita kapcsán kíván-e még 
valaki szólni, vagy lezárhatom-e a vitát. Megállapítom, hogy nincs ilyen 
szándék. Ennek megfelelően a vita lezárására teszek indítványt. Kérem, hogy 
aki támogatja, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
egyhangú. 

A második részben döntünk a vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról. Kérem, hogy aki a jelentés elfogadását és benyújtását 
támogatja, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 igen. Ki 
az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen. Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 tartózkodás. Ebben az esetben köszönöm 
szépen, a bizottság elfogadta. 

Nem kötelező, de a bizottságnak lehetősége van bizottsági és kisebbségi 
előadót állítani a plenáris vita záróvitájára. Jelezni szeretném a bizottság 
tagjainak, hogy én élni kívánok a lehetőséggel, a záróvitán részt kívánok 
venni, és kisebbségi véleményt fogalmazok meg, mert kisebbségben 
maradtam a véleményemmel.  

A házszabály 117. § (1) bekezdése alapján kíván-e a bizottság előadót 
kijelölni a többségi vélemény megjelenítésére? Kérem, hogy ezt jelezzék. 
(Nincs jelzés.) Többségi véleményt nem kívánnak mondani, akkor erről nem 
kell szavaznunk. Köszönöm szépen. Ebben az esetben a bizottsági vitát 
lezárom, de előtte kérdezem, hogy bármi felmerült-e ügyrendileg. (Nincs 
jelzés.) Nem merült fel ilyen.  

Ennek megfelelően nagy tisztelettel megköszönöm a Földművelésügyi 
Minisztérium jelenlévő tisztségviselőinek a közös munkát. Köszönöm 
mindenkinek a türelmét a módosító indítványokhoz, az első napirendi pontot 
ezzel lezárom. 

Egyebek 

Az első napirendi pontot ezzel lezárom, és jelezni szeretném, hogy a 
házszabálytól eltérően, szabálytalanul ismertetem az egyebeket, ugyanis elnök 
úr 11 óráig engedélyezte az ülést. Tehát 11 órakor nekem le kellett volna 
zárnom, ennek ellenére fenntartom a lecseszés kockázatát. Tájékoztatni 
szeretném a bizottság tagjait egyebek között, hogy a következő ülésünket talán 
jövő hét keddre kellene összehívni, de ezt nagy eséllyel el fogjuk tudni 
halasztani. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvénynek a városi 
közparkok védelme érdekében történő módosításáról, illetve a glifozáttűrő 
növényekre vonatkozó nemzeti tárgyalási álláspont és intézkedések 
kialakításáról, és a valahol kellene a tárgysorozatba vételről döntenünk, mert 
lejár a 30 nap. Teljesen véletlenül én vagyok a kettőnek a kezdeményezője, 
ezért arra tettem javaslatot, hogy csak ezért ne hívjunk össze bizottsági ülést 
keddre, hanem egy héttel később, amikor úgyis meg kell tennünk a 
csatlakozásokat, valószínűleg akkor fogjuk a részletes vitához való 
csatlakozást megtenni. Ha szükséges lesz, akkor egy héttel később, tehát nem 
a húsvét hetére, hanem az azutáni hétre hívnék össze ülést, és kérni fogom a 
bizottságot, hogy napolja el 30 napos határidőre.  
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Egy valamiben kérnék egy jóváhagyást vagy tiltakozást a bizottság 
tagjaitól, az Országgyűlés Hivatalának szakmai főosztálya jelezte vagy kérte 
tőlem. Bizottsági elnökként a „Jelen és jövő a Tisza mentén” egy kihelyezett 
ülésre tettem javaslatot, ahol gyakorlatilag az árvízi biztonságról, a Tiszta 
tájgazdálkodási helyzetéről, a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztéséről szerettem 
volna szakértőket felkérni. Erre minden lehetőségem és jogom megvan, tehát 
bizottsági elnökként kezdeményezhetek ilyet, viszont a Ház csak abban az 
esetben finanszírozza a hátterét ennek - a helyiségbérletet, ásványvizet és 
ilyesmit -, ha a bizottság ezt támogatja. 

A másik ilyennek már megvolt a korábbi engedélye, ahhoz nem kell 
engedély, ez a GM-növények engedélyezésének eddigi európai, hazai 
tapasztalatai. Ez ügyben már többször megköszöntem a bizottság 
támogatását, ez folyamatban is van, és a Mezőgazdasági bizottság elnöke, Font 
Sándor úr is támogatta.  

Még két ilyen szakmai igény jelentkezett, az egyik egy természetvédelmi 
konferencia, amire már volt példa az Országgyűlés Irodaházában, a 
földszinten, illetve talán májusban, júniusban lenne igény egy 
tájgazdálkodással foglalkozó hasonlóra, amely az agrár-környezetgazdálkodási 
tapasztalatokat tárgyalná. 

Megkérdezem, hogy ez valamilyen heves ellenállásba ütközik-e, mert 
ha igen, akkor az Országgyűlés Irodaháza felé azt kell jeleznem, hogy a 
kormánypárti többség a bizottságban nem támogatja ezen 
kezdeményezéseimet. Megkérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban érdemi 
ellenállás, mert ha nem, akkor mennék tovább a szervezésben. (Jelzésre:) 
Bencsik János alelnök úr! 

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz): Kifogás nincs, de a tervezett kihelyezett 

ülés időpontját erősen javallott lenne egyeztetni, és ha találunk alkalmas 
időpontot, akkor természetesen fogjuk támogatni a kihelyezett ülés 
megtartását, de ezekhez azért egyeztetésre lenne szükség.  

 
ELNÖK: Bocsánat, ha félreérthető voltam, nem kihelyezett ülésekről 

van szó. Tehát azokban az esetekben, ahol a bizottság szavazatképességét 
biztosítani kell, azok tematikus ülések, ahol az egyeztetéseket mindig is 
lefolytatjuk, de a bizottság elnöke az előző ciklusokban is rendszeresen tartott 
ilyen egyeztetéseket, ezek most is, jelenleg is zajlanak. Tehát itt mindössze 
arról van szó, hogy ha nem az Országgyűlés Irodaházában az 532-es szobába 
hívom össze a bizottsági ülést, abban az esetben merül föl költség - például 
helyiséghasználat -, és ebben az esetben kellene a támogatás vagy az elvi 
jóváhagyás. (Bencsik János: Így nem lehet ülést vezetni!) 

Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban hozzászólás. Tehát ha nem 
bizottsági ülés és nem kell határozatképességet biztosítani, abban az esetben 
van-e valami ellenállás ezzel kapcsolatban úgy, hogy nincs semmi akadálya 
annak, hogy az időpontot egyeztessük a kormánypárti kabinet szakmai 
képviselőjével, hogy esetleg legyen részvételi lehetősége a bizottsági tagoknak, 
ha valakiket érdekel ez. (Bencsik János távozik az ülésteremből.) Kérdezem, 
hogy van-e ellenérzés, rossz érzés, nem szeretnék ezt a bizottsági tagok, vagy 
bármi ilyesmi. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs ilyen, akkor ezt konkrétan 
kérem majd az Országgyűlés Irodaháza főosztálya felé rögzíteni, hogy a 
bizottsági tagokat tájékoztattam erről, és nem volt ezzel kapcsolatban 
tiltakozás. 
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Az ülés berekesztése 

Kérdezem, hogy egyebek között van-e bármi más kérdés vagy 
hozzászólás. (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nincs ilyen, így mindenkinek 
megköszönöm a türelmet. Mindenkinek jó munkát és szép napot kívánok a 
továbbiakban! Köszönöm szépen a munkájukat.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 08 perc)  

Bencsik János 
a bizottság alelnöke 

 

Sallai R. Benedek 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 

 


