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Az ülés résztvevői  
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Megjelent  

Elnököl:  Sallai R. Benedek (LMP), a bizottság elnöke  
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Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Varga Gábor (Fidesz)  
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Hatvani Szabolcs munkatárs  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 21 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Szép jó napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm valamennyiüket, 
köszöntöm a bizottság tagjait, és tisztelettel köszöntöm azokat is, akik 
figyelemmel kísérik a bizottság munkáját. Az Országgyűlés Fenntartható 
fejlődés bizottságának május 2-ai ülését ezennel megnyitom. Megállapítom, 
hogy határozatképesek vagyunk. Bartos Mónika képviselő asszony jelezte 
távollétét, dr. Turi-Kovács Béla alelnök urat kérte fel a helyettesítésre; 
Manninger Jenő képviselőtársunk jelezte távollétét, ő Bencsik János alelnök 
urat kérte fel a helyettesítésre; illetve Simonka György képviselő úr jelezte 
egyéb irányú elfoglaltságait, és Varga Gábor képviselőtársunkat kérte meg 
helyettesítésre. Köszönöm szépen a megjelenést és a helyettesítéseket.  

A határozatképesség megállapítása után szeretném ismertetni a 
tervezett napirendet. Az 1. napirendi pontban a közművezetékek adójáról 
szóló 2012. évi CLXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes 
vitája lefolytatásához való csatlakozásról kell döntenünk a házszabály 32. §-
ának (2) bekezdése alapján, a jogszabály T/15363. számon érhető el az 
informatikai hálózaton. 2. napirendi pontként az állatok védelméről és 
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitájához való csatlakozást tennénk meg az előbb 
említett házszabályi rendelkezés alapján, a jogszabály T/15370. számon érhető 
el. 3. napirendi pontként az egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitájához való csatlakozásról 
döntenénk szintén a házszabály 32. §-ának (2) bekezdése alapján, ezt 
képviselőtársaim T/15373. számon érhetik el az informatikai hálózaton. 4. 
napirendi pontként az egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitájához való csatlakozásra kerülhetne sor, amely 
törvényjavaslat az informatikai hálózaton a T/15374. számon érhető el. 5. 
napirendi pontként az egyebek kerülhet megtárgyalásra.  

Tisztelettel kérdezem képviselőtársaimat, a bizottság tagjait, hogy van-
e kérdésük, javaslatuk vagy módosító indítványuk a napirenddel 
kapcsolatban. (Senki nem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs ilyen, így 
szavazunk a napirendről. Kérem, hogy aki támogatja a napirendet, az 
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 igennel egyhangúlag 
elfogadtuk.  

A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény 
módosításáról szóló T/15363. számú törvényjavaslat (Döntés 
részletes vita lefolytatásáról) 

Ennek megfelelően az 1. napirendi pont megtárgyalását kezdjük el, ez a 
közművezetékekről szóló 2012. évi CLXVIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat. A jogszabály alapvetően a közműellátás- és a vízellátás-
biztonsággal kapcsolatos szabályokat kívánja kezelni. A közművezetékek 
adójáról szóló törvényjavaslat benyújtásához kapcsolódóan az Alaptörvény 
VI. cikkelyének (1) bekezdése alapján lehet megtenni a csatlakozást – ez csak a 
címlapja a törvénynek, ennek ellenére ez is egy érdekes információ volt, 
hogyha valakit érdekelt.  
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Kérdezem, hogy a csatlakozással kapcsolatban merül-e fel kérdés vagy 
hozzászólás. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs ilyen, kérem, 
szavazzunk róla. Kérem, hogy aki a részletes vitához való csatlakozást 
támogatja, az kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 8 igen, megállapítom, hogy 
egyhangú. Köszönöm szépen.  

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény módosításáról szóló T/15370. számú törvényjavaslat 
(Döntés részletes vita lefolytatásáról) 

A 2. napirendi pont az állatok védelméről és kíméletéről szóló ’98. évi 
XXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz való csatlakozás. 
Szintén én tettem erre javaslatot. Az állatvédelem nagyon nagy területen 
átfedésben van a szakterületeinkkel, alapvetően a Mezőgazdasági bizottság 
lett kijelölve, részben európai uniós irányelv átültetésére kerül sor, részben 
pedig néhány olyan rendelkezést is tesz, aminek az állatjóléti és állatvédelmi 
vonatkozásai alapvetően sok kérdést vethetnek fel. Tájékoztatom a bizottság 
tagjait, hogy a mai nap folyamán a parlament mellett egyébként egy 
demonstráció került megszervezésre állatvédők részéről, pont azért, hogy az 
állatvédelmi szabályozás a lehető legszélesebb körben szigorítva legyen, és 
minél nagyobb szintű állatvédelmi szabályozás valósuljon meg 
Magyarországon. Ez a jogszabály nemcsak több szakaszban, hanem több 
fejezetben próbál törekvéseket tenni ebbe az irányba, de nagyon sok 
lehetőséget teremt egyéb vonatkozásokban is.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a csatlakozási szándékkal 
kapcsolatban van-e kérdés vagy hozzászólás. (Senki nem jelentkezik.) 
Megállapítom, hogy nincs ilyen. Így kérem, aki támogatja a csatlakozást az 
állatvédelmi törvény tárgyalásához, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy egyhangú, 8 igen. Köszönöm szépen.  

Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő 
módosításáról szóló T/15373. számú törvényjavaslat (Döntés 
részletes vita lefolytatásáról) 

3. napirendi pontként az egyes törvényeknek a vízkivételekkel 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslathoz való csatlakozást 
tehetnénk meg. A víz mint alapvető természeti erőforrás szintén a 
Fenntartható fejlődés bizottsága hatáskörébe is tartozik, de ezen kívül, miután 
nem mi vagyunk a kijelölt bizottság, itt is szükséges megtenni a csatlakozást, 
és az ezzel kapcsolatos javaslatot szintén megtettem. Részben a vízügyi 
hatóságok vonatkozásában, részben pedig a különböző díjfizetési 
kötelezettségek vonatkozásában a közüzemi vízellátáson túl a különböző 
csatornarendszerek fenntartására irányuló törekvésekkel szerteágazóan 
befolyásolhatja a tájgazdálkodás megvalósítását és a vízellátás biztonságát, 
ezért tettem meg a javaslatot.  

Tisztelettel kérdezem, hogy van-e kérdés vagy javaslat. (Senki nem 
jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. Így kérem, hogy kézfeltartással 
jelezze, aki támogatja, hogy ennek a részletes vitájában részt vegyünk. 
(Szavazás.) 8 igen, egyhangú. Micsoda békés és harmonikus a bizottság ülése! 
Ezt nagy tisztelettel megköszönöm.  
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Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
T/15374. számú törvényjavaslat (Döntés részletes vita 
lefolytatásáról) 

4. napirendi pontként az egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat kerülne szóba, hogy ennek a részletes vitájában is 
vegyünk részt. Itt a tájékoztatás alapján azt láttuk, hogy részben a 
földrendezésről, a földkiadó bizottságokról szóló jogszabályhoz is hozzányúl, 
ami tényleg mezőgazdasági vonatkozású rendelkezés, viszont a termőföld 
védelméről szóló törvény módosításában olyan megújuló energiaforrások 
alkalmazására vonatkozó szakaszokat is tartalmaz a jogszabály, amelyek teljes 
mértékben kapcsolódhatnak a bizottságunk munkájához, ezért tettem meg a 
javaslatot a csatlakozásra.  

Ezen kívül ami érdekesség még, hogy a földkimérési és térképészeti 
tevékenységekről szóló törvény módosítását is tartalmazza a csomag, ami a 
FÖMI utódlása után egy meglehetősen nehéz kérdés lett, holott a távérzékelés 
XXI. századi lehetőségei nagyon-nagyon széles körben megteremtetnének 
nemcsak ellenőrzési, hanem tervezési folyamatokat is. Ez részben a 
klímaváltozás vonatkozásában, részben pedig egyéb tájhasználati 
vonatkozásban sok-sok lehetőséget teremt, ezért kérem, hogy ennek a 
részletes vitájához is csatlakozzunk.  

Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás a csatlakozáshoz. (Senki 
nem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. Kérem, hogy aki támogatja 
a csatlakozást, az kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 8 igen, egyhangú, 
köszönöm szépen.  

Megállapítom, hogy mind a négy jogszabályhoz csatlakoztunk.  

Egyebek  

Most az egyebek napirendi pontra kerülne sor, ezzel rátérhetünk az 5. 
napirendi pontra. Elsőként szeretném tájékoztatni a bizottság tagjait, hogy a 
következő ülésünk akkor várhatóan május 9-én, kedden kerülhet sorra. 
Miután nagy esély van arra, hogy ennek a négy törvényjavaslatnak a részletes 
vitáját le kell folytatni, kérem majd a türelmüket, hiszen mindegyikre rá kell 
szánnunk egy pici időt, hogy ezekről beszélgessünk. Ezen kívül lesz két 
tárgysorozatba vételi döntés a napirenden, az egyik a neonikotionidok 
alkalmazására vonatkozó derogációs kérelem visszavonására. Ez, mint önök 
által is ismert, egy olyan általános rovarölő szer, amely szerteágazóan pusztítja 
hazánknak a gerinctelenfaunáját, és nemcsak a Greenpeace, hanem a 
méhészek vonatkozásában egy nagy nyomás lenne arra, hogy a 
neonikotionidok alkalmazására minél szűkebb körben kerüljön sor. A másik 
szintén egy ilyen jellegű javaslat, a glifozátokra és a glifozáttűrő növényekre 
vonatkozó nemzeti tárgyalási álláspont és intézkedési terv kiadásáról szóló 
javaslat kerülhetne be. Továbbá a négy részletes vitán és a két tárgysorozatba 
vételen túl szó kerül kijelölt bizottságként a hulladékokról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat megvitatására is.  

Ezen kívül tájékoztatni szeretném a bizottság tagjait, hogy a moldáv 
partnerbizottsággal történő találkozóra a holnapi napon, 2017. május 3-án 
11 órától kerül sor, azt követi egy ebéd, majd 15 órától egy szakmai látogatás a 
rákospalotai hulladékhasznosító-műben. Kérem, hogy aki teheti, vegyen részt 
ezen, és a programon a bizottság képviseltesse magát, ha erre egy mód van.  

A következő tájékoztatásom az, hogy a Tisza-völggyel foglalkozó 
szolnoki kihelyezett tematikus ülésre vonatkozó javaslatot megküldtük a 
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kormánypárti frakció kabinettitkárának, és kérem, hogy mihamarabb 
alakítsák ki ezzel kapcsolatosan az álláspontjukat.  

Egyben jelzem még a kormánypárti bizottságitag-társaimnak, hogy a 
jövő nemzedékek képviseletét ellátó ombudsmanhelyettes távozásakor, 2016. 
november 30-án küldte meg bizottságunk részére azt a javaslatot, amely a 
Fatestvér-programmal kapcsolatos. Januárban vagy februárban informális 
egyeztetésen azt a hátteret kaptam, vagy annyi információ jutott el hozzám, 
hogy zajlik a tárcákkal való egyeztetés, hogy ezt behozhatjuk-e. Az volt a 
távozó ombudsmanhelyettes úr kérése, hogy megtiszteltetésnek venné, ha ez a 
Fatestvér-program bizottsági kezdeményezésként indulhatna el, tehát a 
bizottság megvalósítaná a tárgysorozatba vételét, illetve hogyha megszavazza, 
akkor az automatikusan tárgysorozatba vételt jelent, és a plenárison 
tárgyalhatnánk erről a zöldfelületvédő és zöldkultúrát erősítő programról. 
Arra kérem nagy tisztelettel kormánypárti képviselőtársaimat, hogy 
segítsenek abban, hogy a szakmai kabinetjük támogassa az ez irányú 
törekvést, és így most már nagyjából négy vagy öt hónappal a történtek után 
esetleg napirendre tűzhessük.  

Végül, de nem utolsó sorban az Országos Atomenergia Hivatal 
tevékenységének áttekintése is szerepel a bizottsági munkatervben, valamint 
megegyezés született egy paksi kihelyezett ülés megtartásáról az 
Atomerőműben. Kérem, hogy ezekkel kapcsolatban mihamarabb alakítsunk ki 
időpontjavaslatot, szerezzük be az ólomruhákat, és tudjunk az érintettekhez 
minél inkább levélben fordulni kérésünkkel.  

Megkérdezem, hogy az egyebek között van-e bármi más kérdés. 
(Jelzésre:) Bencsik János alelnök úr! 

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Ólomruha nélkül is 

látogatható a Paksi Atomerőmű (Heringes Anita: Nézz rám!), sugárzó 
tekintettel vagyunk itt többen is, akik már megjártuk a Paksi Atomerőművet. 
Konkrétan hogyha megnéznénk, a május 23-a egy keddi nap, vélhetően úgyis 
kell üléseznünk – az B hét –, tehát az lehet majd az utolsó olyan ülésünk, ahol 
valamilyen álláspontot ki kell alakítanunk. Az egy alkalmas nap lehet, hogy 
akkor elmegyjünk, megtárgyaljuk, amit meg kell tárgyalnunk, meglátogatjuk a 
Paksi Atomerőművet, és meghallgathatnánk az OAH-nak a tájékoztatóját is.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a javaslatot, részemről elfogadható a 

javaslat. 22-én egy egynapos parlamenti ülésünk van, akkor egy nagyon fontos 
és nagyon izgalmas témát tudunk megtárgyalni a magyar vidék sorsáról szóló 
vitanapon, és azt követően a keddi napon, 23-án minden további nélkül 
tudunk bizottsági ülést tartani, hogyha azt valamennyien támogatni fogják. 
Informálisan kérdezem, hogy ez nagyjából jó lehet-e a bizottságnak. 
(Általános helyeslés.) Rendkívül kínos lenne egy határozatképtelen ülés. Ary 
Tamást megkérem, hogy majd biztosítsa akkor a határozatképességet. Akkor 
május 23-ára megpróbáljuk belőni, és megkérem a bizottság titkárát, hogy az 
ezzel kapcsolatos szervezést és előkészítést akkor kezdje meg.  

Kérdezem, hogy van-e kérdés vagy hozzászólás még az egyebek között. 
(Senki nem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs.  
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Az ülés berekesztése 

Így mindenkinek nagyon köszönöm a türelmet, a gyors bizottsági ülést, 
mindenkinek kellemes napot, jó munkát és kellemes időtöltést kívánok! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 33 perc)  
  

Sallai R. Benedek  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  

 
 


