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Napirendi javaslat 

 

1. a) Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 
2016 (B/14301. szám)  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 84. § (6) bekezdése alapján)   
 

b) Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/17398. szám)  
(Az Igazságügyi bizottság önálló indítványa)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a és 84. § (6) bekezdése alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság)  
 

2. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/17569. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

3. A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/17578. szám)  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 92. § 
(4) bekezdés alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság)  
 

4. 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 
Dankó Béla (Fidesz) 
Varga Gábor (Fidesz)  
Kepli Lajos (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

 Bartos Mónika (Fidesz) dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz)   
Manninger Jenő (Fidesz) Dankó Bélának (Fidesz) 
Simonka György (Fidesz) Varga Gábornak (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről  

Hatvani Szabolcs, a bizottság munkatársa  
 

Meghívottak 

Hozzászólók 

Dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó 
biztoshelyettes 
V. Németh Zsolt államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium)  
Dr. Gulyás Anita főosztályvezető (Földművelésügyi Minisztérium)
   

 
Megjelent 

Dr. Sulyok Katalin titkárságvezető 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 33 perc) 
 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok valamennyiüknek. Nagy tisztelettel köszöntöm önöket. Köszöntöm a 
bizottság tagjait, köszöntöm meghívottjainkat és mindazokat, akik figyelemmel 
kísérik a bizottság munkáját.  

A Fenntartható fejlődés bizottságának október 9-ei ülését ezennel megnyitom. 
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Bartos Mónika képviselő asszony 
jelezte távollétét, a helyettesítéséről dr. Turi-Kovács Béla alelnök úr gondoskodik, 
Manninger Jenő képviselőtársunk is jelezte távollétét, őt Dankó Béla 
képviselőtársunk helyettesíti, illetve Simonka György képviselőtársunk jelezte még 
távollétét, őt Varga Gábor képviselőtársunk helyettesíti.  

A határozatképesség megállapítását követően kérem, hogy a napirend 
megvitatását tegyük meg. A kiküldött meghívónak megfelelően az első napirendi pont 
beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről. A Ház 
informatikai hálózatán B/14301. számon elérhető az anyag, ennek megvitatásáról 
lenne szó. Az anyag megvitatására a házszabály 84. § (6) bekezdése alapján kerül sor. 
E napirendi pont keretében az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat 
megvitatásáról is kell tárgyalnunk, amely H/17398. számon érhető el az Országgyűlés 
informatikai hálózatán. Az Igazságügyi bizottság önálló indítványa, és a részletes vita 
a házszabály 44-45. §-ának megfelelően kerül lebonyolításra. A vitához kapcsolódó 
bizottságként veszünk részt az első napirendi pont megtárgyalásában.  

A második napirendi pont keretében a környezetvédelmi termékdíjról szóló 
2011. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat megvitatására kerül 
sor, amely a Ház informatikai hálózatán a T/17569. számon érhető el, és a részletes 
vitát szokás szerint a házszabály 44-45. §-a alapján tesszük meg kijelölt bizottságként.  

Harmadik napirendi pontként a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitájában megtárgyalandó szerkezeti egységekről kell döntenünk, vitához 
kapcsolódó bizottságként kell hogy tárgyaljunk. A Ház informatikai hálózatában a 
T/17578. számon érhető el.  

Negyedik napirendi pontként az egyebek kerül megtárgyalásra. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy az ismertetett napirenddel kapcsolatban 

van-e észrevétel, kérdés vagy hozzászólás, egyéb javaslat. (Senki sem jelentkezik.) 
Megállapítom, hogy nincs ilyen. A szavazás előtt tisztelettel elnézésüket kérve be kell 
jelentenem, hogy legkésőbb 10 óra 5 perckor el kell hagynom a termet. Nagyon 
kérem, ne vegyék ezt tiszteletlenségnek. Bencsik János alelnök urat kérem meg, hogy 
az ülés vezetését folytassa a távozásomat követően. 

A napirendről szavazunk. Kérem, hogy aki elfogadja a javasolt napirendet, az 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
elfogadta a napirendet. 

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 
tevékenységéről 2016 (B/14301. szám)  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 84. § (6) bekezdése alapján)  
Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/17398. 
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számú határozati javaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a és a 84. § (6) bekezdése alapján) 

Köszönöm szépen. Ennek megfelelően elkezdjük az első napirendi pont 
tárgyalását. Elhangzott, hogy ez az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2016. 
évi tevékenységéről szóló beszámoló és kapcsolódó bizottságként veszünk részt 
ebben. Ahogy ezt megtapasztaltuk az előző években, a beszámoló megtárgyalása, 
elfogadása, a határozati javaslat részletes vitája eltér a törvényjavaslatoknál 
megszokott eljárástól, most ebben az esetben a házszabály 84. § (6) bekezdése alapján 
kell hogy eljárjunk, és a beszámolót is meg kell vitatnunk a határozati javaslaton túl. 
A bizottsági jelentés pedig a házszabály 44. § (6) bekezdése alapján fog megvalósulni. 
Javaslom, hogy a bizottság elsőként is hallgassa meg a beszámolót. Ennek kapcsán 
elsőként és nagy tisztelettel köszöntöm dr. Bándi Gyulát, az alapvető jogok biztosának 
jövő nemzedékek képviseletét ellátó helyettesét és munkatársát, dr. Sulyok Katalin 
titkárságvezetőt. Mindkettőjüket tisztelettel köszöntöm. Megkérem az 
ombudsmanhelyettes urat, hogy a szóbeli kiegészítését a beszámolóhoz tegye meg. 

Dr. Bándi Gyula tájékoztatója 

DR. BÁNDI GYULA, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó 
biztoshelyettes: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a bizottság 
tagjait. Nagyon érdekes helyzet van előttem, mert egy olyan időszakról szól a 
beszámoló, amikor én még nem voltam ebben a pozícióban. Tudjuk, hogy az elődöm 
december 1-jétől az Alkotmánybíróság sorait erősíti, én pedig csak idén februártól 
kerültem ebbe a pozícióba. Ez nem jelenti természetesen, hogy bármiben is ne tudnék 
helytállni azért, ami eddig történt. 

Bízom benne, hogy a bizottság tisztelt tagjai beletekintettek ebbe a vaskos 
kötetbe, vagy ha nem is az egészbe, de abba a 20 oldalba, amely a jövő nemzedékek 
szószólójának beszámolója volt. Ebből világosan látszik, hogy tulajdonképpen 
ugyanazt a gondolati füzért követi a jövő nemzedékek szószólójának tevékenysége a 
2016-os évben, mint előtte, vagy az idén is. Tehát több részből állnak a feladatok, 
amelyek mind az Alaptörvényhez kapcsolódnak, elsősorban az Alaptörvény P. 
cikkének, valamint XX. és XXI. cikkelyének értelmezését és megvalósítását szolgálják, 
és mindent ennek próbálunk alávetni. Ebből következően nem fontossági, hanem 
csak egyszerűen sorrendben haladva a jogszabályok véleményezésével kezdeném, 
amelyekben mindig is szerepet kapott az alapvető jogok biztosának helyettese a jövő 
nemzedékekkel kapcsolatos kérdésekben, így ebben az évben is számos jogszabály 
véleményezését tettük meg. 

Azt érdemes megjegyezni, hogy bizony sajnos általában tapasztalható 
tendencia az, hogy nagyon kevés időt kap a hivatalunk arra, hogy érdemi 
állásfoglalásokat fejtsen ki. Reméljük, hogy egyszer majd jobb lesz a helyzet. Idén is 
sajnos ugyanezt lehet elmondani. De ennek ellenére minden megkeresésben, ahogy 
eddig is, most is igyekszünk helytállni, és valami érdemi választ adni. Ehhez 
kapcsolódik a különböző jogszabályokkal kapcsolatos előterjesztések lehetősége, 
tehát az, hogy valamilyen javaslatot is teszünk. Tavaly e vonatkozásban két javaslatot 
lehet kiemelni. Egyik a Fatestvér Program, amely elsősorban a települések 
zöldterületének védelméhez is kapcsolódó sajátos kérdésekre vonatkozott. A másik 
pedig a polgári perrendtartással kapcsolatosan az egyesületi jogok kiterjesztése és 
biztosítása az egyfajta közérdekű kereseti lehetőségek terén. 

Statisztikai adatok is vannak, ezekkel nem kívánom a tisztelt bizottságot 
untatni, tehát ezeket inkább nem mondom el. 

Emellett számos konzultációt folytattunk és folytatunk, végül is a 
folyamatosság biztosított. Ennek többféle rétege van. Egyrészt ide tartozik a 



7 

különböző konferenciák szervezése vagy a saját, vagy mások kezdeményezésére. 
Például a Természetvédők Szövetsége kezdeményezésére is volt konferencia, vagy 
minden évben a Közigazgatási Bírák Egyesületével közösen vannak konferenciák. 
Ezen kívül egyéb szakmai konzultációk is vannak, ami azt jelenti, hogy részt veszünk 
konferenciákon, a szószóló és munkatársai aktív részesei voltak ezeknek. Ezek a 
szakmai konzultációk természetesen egyéni szakértőkkel folytatott konzultációkat is 
jelenthetnek és jelentenek. Ebben is a tavalyi év nagyon aktív volt. Csak 
rápillantottam, hogy mégis egy számot mondjak: 92 ízben került sor tavaly külső 
szakértőkkel folytatott egyeztetésre. 

Más megjelenések is előfordulnak természetesen. Ugyan alkotmánybírósági 
kezdeményezés nem volt, az Alkotmánybíróság felé tettünk javaslatokat és véleményt 
a felügyelőségek integrációjának kérdése kapcsán kifejtve azt az aggodalmat, hogy 
ebből nem biztos, hogy minden a legjobban fog kijönni. 

Ne feledkezzünk meg az egyéni panaszokról, amelyek elég szép számmal 
érkeznek. Évente több mint 300 olyan panasz van, amely egyértelműen 
környezetvédelmi témájú, tehát a mi jogkörünkbe tartozik, és jó néhány olyan van, 
amely nem csak környezetvédelmi, de kapcsolódik ehhez a témához. Ehhez képest 
nagyon sok közös jelentés is kiadásra került az alapjogok biztosa és a jövő 
nemzedékek szószólója által jegyzetten. 

Végül még egy-két témát szeretnék kiemelni, és tényleg többet már nem 
kívánok beszélni. Nagyon nagy port vert fel tavaly, nyugodtan mondhatom, szakmai 
körökben, pozitív irányú port a talajjal kapcsolatos állásfoglalás, amit az MTA-val 
közösen alakítottunk ki és tettünk közzé. Ez a talaj mint nemzeti kincs, nemzeti 
vagyon védelmének fontosságára hívja fel a figyelmet, de ugyanígy foglalkozott a 
szószóló a víz és ivóvíz kérdésével. Folyamatosan foglalkozunk a környezeti 
kármentesítés problémáival, amelyek a mai napig nem egészen oldódtak meg. 
Ugyanígy a társadalmi együttműködés, a társadalmi részvétel kérdéseivel. Volt egy 
jelentős polémia az erdőtörvény kapcsán, az erdők védelmével kapcsolatban. Vannak 
sikerek is, ilyen például a földikutya védelmével kapcsolatos tevékenység, az egyik 
kötetben meg is jelenik a fotója ennek a kis állatnak. 

Még egy dolgot utoljára szeretnék kiemelni: a nemzetközi kapcsolatok 
kérdését, amelyben azt hiszem, nyugodtan mondhatom, nagyon sok eredményt ért el 
a szószóló az elmúlt évben. Ennek egyik legfontosabb forrása - és ezt az egyet 
szeretném külön kiemelni -, hogy egy 2014-es konferencia után, amelyet itt, az 
Országgyűlés épületében szerveztünk, a jövő nemzedékek védelmét szolgáló 
intézmények nemzetközi hálózatának szervezete alakult meg 2015-ben. Ennek 
alkotmánybíróvá megválasztásáig Szabó Marcel volt az elnöke, most is tiszteletbeli 
elnöke. Ez a hálózat annak a gondolatnak a további elterjesztését szeretné a világban 
elérni, hogy legyenek ilyen intézmények. Nem feltétlenül ombudsmani hatáskörrel 
vagy jogkörrel, hanem valamilyen módon a fenntartható fejlődés, a jövő nemzedékek 
védelmének érdekében. Bízunk abban, hogy most különösen a fenntartható fejlődési 
célok érvényesítésével kapcsolatosan sikereket is lehet elérni. Köszönöm szépen a 
figyelmet. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Mi is köszönjük szépen a beszámolót. Ezzel rátérhetünk a bizottsági 
tárgyalásra. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a beszámolóval kapcsolatban ki az, aki 
hozzászólást, kérdést kíván megfogalmazni. (Kepli Lajos jelentkezik.) Kepli Lajos 
képviselő úr. 
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KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Biztoshelyettes 
Úr! Nem kérdést szeretnék feltenni, inkább egy rövid véleményt megfogalmazni, 
illetve megköszönni azt a munkát, amit az elmúlt időszakban a jövő nemzedékekért 
felelős biztoshelyettesként ellátott kollégáival együtt. Természetesen a beszámolója 
most nem erre az időszakra vonatkozik, ennek ellenére elődjének, Szabó Marcelnek a 
munkáját is szeretném ez úton is megköszönni.  

A személyes beszélgetésünk során több olyan téma szóba került, amellyel önök 
is foglalkoztak, illetve mi is képviselőként, politikai pártként napirendre vettünk. 
Nagyon örülök, hogy ezek pozitív fogadtatásra találtak az önök hivatalánál, és nagyon 
örülök, hogy a közelmúltban kaptam meg a meghívót arra a konferenciára, amelyet 
pont az egyik ilyen ügyben hívott össze a hivatal, a veszélyes tevékenységgel, a 
veszélyes hulladékkal, veszélyes anyaggal végzett tevékenységekkel kapcsolatban. 
Remélem, hogy valódi előrelépés születik majd ezen a területen is a közeljövőben, 
hiszen már jó néhány éve húzódik, hogy rendezze az Országgyűlés törvényileg is 
ezeknek az üzemeknek a munkáját. Sajnos a kézzelfogható jeleit hónapról hónapra 
tapasztaljuk, amikor egy-egy újabb ügy felbukkan a sajtóban, hogy nagy mennyiségű 
veszélyes hulladékot hagytak magára valahol, és a kormánynak, az államnak az 
adófizetők pénzéből kell helytállnia, hiszen a tevékenységet végző cég felszámolás 
alatt van jobb esetben, és a felszámolásra rendelkezésre álló vagyon nem elegendő a 
kármentesítésre. Szerintem ez nagyon fontos téma, terület, és köszönöm szépen még 
egyszer, hogy érdemben foglalkozik vele a hivatal. Remélem, hogy ebben előrelépés 
lesz. 

A többivel kapcsolatban pedig tényleg csak a gratulációmat tudom kifejezni és 
megköszönni a munkájukat.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Dr. Turi-Kovács Béla miniszter úr, alelnök úr! 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Magam is arról szeretnék szólni, hogy mennyire fontos az, amiről a biztos úr szólt. 
Nevezetesen, hogy nem kizárólag stratégiai, nagy távlatos kérdésekkel kell 
foglalkozni, és a hozzám visszaérkező jelzések szerint valóban nagy figyelemmel 
foglalkoznak azokkal a kérdésekkel is, amelyek kifejezetten a polgárok részéről 
merülnek fel. Látszólag apró kérdésekről van szó, mégis ezek nemcsak az illetőnek, 
hanem esetenként egy egész településnek fontosak lehetnek. Azok a visszajelzések, 
amelyeket én kaptam, igazolják ennek helyességét, és még egyszer hangsúlyoznám, 
hogy igen nagyra értékelem, hogy nem tekintik ezeket másodlagos ügyeknek, hanem 
olyannak, amelyek hasonlóan fontosak, mint a nagyobb kérdések. 

A nagy kérdésekben úgy vagyunk mindig, hogy ott lehet nagyokat is mondani, 
és lehet olyanokat mondani, amelyek egyszer majd vagy teljesülnek, vagy nem 
teljesülnek. De ha a polgár odafordul egy ilyen intézményhez, és ott pozitív választ 
kap, az az ő életében akár jelentős is lehet. Azt gondolom ezért, hogy ezek nagyon 
fontos ügyek, és ezek azok, amelyek magát az ombudsmani intézményt is 
meggyőződésem szerint éltetik és megtartják. Úgyhogy a magam részéről szeretném 
kérni, hogy folytassák ezt a munkát. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy további hozzászólás van-e. (Senki 

sem jelentkezik.) Amennyiben első körben nincs, megkérem Bencsik János alelnök 
urat, hogy vegye át az ülésvezetést, hogy saját álláspontot mondhassak. 

 
(Az ülés vezetését Bencsik János, a bizottság alelnöke veszi át.) 
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ELNÖK: Sallai elnök úré a szó! 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen a szót. Elsőként az alapvető 

jogok biztosának, illetve a jövő nemzedékek képviseletét ellátó helyettesének és 
valamennyi munkatársának szeretném megköszönni a frakcióm nevében azt az 
áldozatos munkát, amit Magyarország természeti erőforrásainak védelme és 
megőrzése érdekében megtesznek, és azon alkotmányos alapjog védelme érdekében, 
amely az egészséges környezethez fűződik. 

Ugyanakkor nyilvánvalóan természetes az, hogy egy ellenzéki párt 
képviselőjeként én egy ádáz ellenzéket, egy gladiátort szeretnék látni, aki mindenben 
megküzd a gonosz állam ármánykodásaival, aki minden bizonnyal ezen alapjogok 
sérelmét semmibe veszi. Elsőként is hadd mondjam pozitívumként azt, hogy a 
beszámoló során nagyon-nagyon értékelendő az, hogy az ombudsmani tevékenység 
során számos kormányzati teljesítéssel kapcsolatos stratégiát értékelt, így a 
beszámolót az Aarhusi egyezmény végrehajtásáról, az árvízi kockázatkezelési tervről, 
az energetikai, ásványvagyon-hasznosítási cselekvési tervéről, a nemzeti 
erdőstratégiáról. Nagyon örvendetes, hogy erőforrásokat tudnak áldozni arra, hogy 
mindezeknek a beszámolóknak az értékelését megtegyék. Ez nagyon-nagyon hasznos. 

Mindazonáltal rettenetesen örülnénk neki, ha az ombudsman, illetve az 
ombudsmani hivatal a kormányt folyamatosan tűz alatt tartaná az ügyben, hogy 
lényegesen nagyobb kapacitásokat kapjon ahhoz, hogy mindezek végrehajtása során 
is jelen legyen az ellenőrző tevékenységével és javaslataival. Igazából az lenne jó, ha 
mindazon környezetjogi alapelvek, amelyeket a beszámolóban megfogalmaznak, 
nemcsak a beszámolót érintenék, hanem a végrehajtás során is meglenne az a 
monitoringlehetőség, amely mindezeket a tevékenységeket kormányzati szinten 
megjeleníti. A célok leírásánál gyakran kifejezetten utal a beszámoló a természeti 
erőforrások észszerű és hatékony felhasználásának szükségességére, ugyanakkor az 
ezzel kapcsolatos kormányzati tevékenységek kikényszerítésére önöknek sajnos nincs 
eszközük. Ez egy nagyon nagy hiba, amit, azt gondolom, célszerű lenne a 
kormánypárti képviselőtársaimnak megfontolni. Még mindig van hátra körülbelül hat 
hónap a választásokig, ez még mindig elég sok idő ahhoz, hogy jót is tegyenek. Tehát 
célszerű lenne ezen intézmények tevékenységét megerősíteni, ide eszközrendszert 
rendelni, a költségvetési forrásokat megnövelni, és szerintem szükséges lehet, hogy 
kapacitásnövekedésen menjen át az ombudsmani hivatal. Egyértelműen kiderül a 
beszámolóban, amennyiben átnézik, hogy azt a számos tevékenységet gyakorlatilag 
csúcsra járatva tudják elérni az ombudsmani hivatal dolgozói, és ennél lényegesen 
több szabályozó eszközt kellene ellenőriznie az alkotmányosság utolsó 
védőbástyájának a társadalom, illetve az Alkotmánybíróság előtt. 

Alapvetően aggályosnak tartja a beszámoló azt, hogy megszűntek azok a 
szervezeti, eljárási garanciák, amelyek hatósági döntések szakmaiságát, a természeti 
erőforrások védelmét eszközölték. Ebben az esetben például az ombudsmani hivatal 
viszonylag csendes és szolid állásfoglalásához képest nagyon-nagyon hangsúlyozottan 
kellett volna jelen lennie, hogy a közigazgatás egészét érintő integráció milyen 
veszélyeket rejt a környezeti elemek védelmére és az említett alkotmányos alapjogok 
megőrzésére nézve. Egyetemi tanárként, oktatóként és a legmeghatározóbb magyar 
szakkönyvek szerzőjeként az ombudsmanhelyettes úr nagyjából tisztában van az 
alaphatározat ilyen irányú iránymutatásaival, és azzal, hogy mindezeknek a 
semmibevétele, amit a közigazgatási integráció megvalósított, azt mutatja, hogy 
sajnálatosan ezek nem nagyon érvényesülnek jelenleg sem a döntéshozásban. Nagy 
érdeklődéssel várnám, hogyan lehet a kormányzati tevékenység során egyértelműen 
és hathatósabb érdekérvényesítést ellátni. 
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A beszámoló alapján elmondható, hogy a végrehajtás szintjén már 2017-ben is 
bizonytalanná, tehát már az áthúzódó évre is bizonytalanná válhat jó néhány 
környezeti jog érvényesítése a jelenlegi rendszerben. Miután a döntéshozók 
véleményünk szerint - mint mondottam, a frakcióm álláspontját képviselem - nem 
fordítanak kellő figyelmet a környezet állapotára és az emberi egészség védelmére, 
ebből adódóan jó néhány olyan kötelezettség, amely szakminisztériumi szinten 
megjelenik, nagyon sok intézkedést igényelne. Ajánlom például külön figyelmébe, 
hogy múlt évben kezdődött számos növényvédő szer használatával kapcsolatos kérdés 
megvitatása Magyarországon. Ott volt a Redentinnek, nem akarom azt mondani, 
hogy pocokholokausztot okozó, de indokolatlanul nagy pusztítást okozó 
alkalmazásának derogációs kérelme. Ott van a neonikotinoidok alkalmazásának 
derogációs kérelme, ami nagyjából egy ökológiai katasztrófához vezethet, ha a 
beporzást, illetve alapvetően a pollinátorfajok pusztítását nézzük. Ott van a glifozát, 
ahol megoszlanak a szakmai vélemények, konkrétan egyik részük, az ENSZ rákkutató 
intézete a potenciális rákkeltő szerek közé sorolja, ami szemben áll az Európai Unió 
jelenlegi álláspontjával, ugyanakkor az Unió álláspontját már több szakmai oldal is 
támadja. 

Mindezeknek a közvetlen hatása mind természeti értékeink fenntartására, 
mind pedig az emberi egészségre olyan közvetlen, hogy szakminisztériumi szinten, 
környezetjogi alapelvek szintjén való megjelenésük indokolt. Bocsásson meg, tudom, 
hogy a 2016. évi beszámolóról van szó, de ezen tevékenységek szakszerű, folyamatos 
kormányzati ellenőrzésének hiányát mutatta idei évben például a fipronilbotrány, ami 
szintén egyértelműen jelenthet kockázatot. Én tisztában vagyok azzal, hogy ezen 
jelenlétek kikényszerítésére nincs kellő eszköze az ombudsmani hivatalnak, 
ugyanakkor mindezek folyamatos figyelembevételéhez szükséges kapacitások miatt 
nagyon jó lenne, ha a kapacitásbővítés megvalósulhatna. Így ezekre is bőségesen 
lenne erőforrása, és azok a nagy számok, amiket leírt a beszámolóban a külső 
szakértőkkel való konzultációk kapcsán, még tovább növekedhetnének. 

Szintén már 2016-ban kezdődött az illegális kutak felszámolásával kapcsolatos 
kormányzati törekvés. A beszámoló ezzel részben foglalkozott is, hogy csak akkor 
oldódnak meg a problémák, ha a kutak legalizálása szigorú szakmai ellenőrzés mellett 
minél rövidebb időn belül megtörténik. Szemlátomást ez ügyben az ombudsmani 
tevékenység nem tudta elérni még a célját. Talán tudja ombudsmanhelyettes úr, hogy 
többen, azt hiszem, jobbikos képviselőtársaim is, az önök állásfoglalásából idéztünk a 
parlamenti általános vitában éppen most, a múlt héten, amikor tárgyaltuk azt a 
jogszabályt, amely lehetővé teszi, hogy jelentős vízhasználat-növekedéssel pont a 
nagyok megsegítése megtörténjen a nélkül, hogy a valós vízbázisvédelemre bármilyen 
energiát is fordítson a kormány. Mindezek alapján úgy látszik, hogy például a 2016-os 
ez ügyben kiadott állásfoglalásuk és álláspontjuk nem került meghallgatásra 
kormányzati szinten. Ezt sajnálatosnak tartom, és leginkább kormánypárti 
képviselőtársaim figyelmébe ajánlom, hiszen az ombudsmani munka beszámolásának 
elfogadása azt is jelenti, hogy tiszteletben tartjuk és elfogadjuk azokat a szakmai 
véleményeket, amelyek a munka során megfogalmazásra kerülnek. 

Szeretnék két szót szólni, nem visszaélve az idejükkel, a háttérintézmények 
megszüntetésével, szétdarabolásával kapcsolatos aggályokról, amelyek komplex 
megközelítést igénylő horizontális védelme 2016-ban ismét napirendre került. Ez 
ügyben az ombudsmanhelyettes úr által is említett erdőtörvény-módosítás szintén 
felvetette a természet már elért védelmi szintjének csökkenésével kapcsolatos 
kérdéseit. Mindezen folyamatos állásfoglalások és szakmai tevékenységek 
eredményeként a legkisebb mértékben sem érzem azt, hogy ne lenne lehetőség a 
beszámoló elfogadására, és arra, hogy a frakcióm képviseletében támogassam azt. 
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Ugyanakkor elképesztő véteknek érzem, hogy mindezeknek a megfontolására, érdemi 
alkalmazására konkrétan a kormány a jogalkalmazás során nem ad kellő súlyt. Ez az 
egy, ami miatt fontolgattam a tartózkodást, mert mit érnek azok az álláspontok, 
amelyeket nem hallgatnak meg azok, akiknek íródnak. Ugyanakkor csak arra 
jutottam, hogy a munkáját az ombudsmanhelyettes a múlt évben is elvégezte, a teljes 
stábja szakmailag elfogadható, szakmai kifogással igazából semmilyen szinten nem 
támadható álláspontokat adott ki, és már csak azt kellene közösen elérni, hogy 
mindezek alkalmazása a jogalkotás, a jogalkalmazás szintjén, kormányzati szinten 
megvalósuljon.  

Arra kérem nagy tisztelettel ombudsmanhelyettes urat, az ombudsmani 
hivatalt és valamennyi munkatársukat, hogy továbbra is ugyanazzal a lelkesedéssel és 
elkötelezettséggel védjék tovább ezeket az ügyeket. Legyen szó akár polgári 
perrendtartásról, akár pedig a nemzetközi egyezményekről, akár az Aarhusi 
egyezményről, akár más természetvédelmi egyezményekről, folyamatosan kísérjék 
figyelemmel, hogy mi történik. A legnagyobb aggályunk az, hogy az ország 
rendszeresen hangzatos, nagy stratégiákat fogad el környezetvédelmi programként, 
biológiai sokféleségi programként, látványos, szép nemzetközi egyezményeink vannak 
Riótól Bonnig, Cartagenától kezdve vissza Johannesburgig,viszont mindezeknek az 
alkalmazására Magyarországon a jogalkotás során a legkisebb figyelem sem 
fordítódik megítélésünk szerint. Lehet, hogy mi gonoszok vagyunk, mert ellenzékből 
mindig csak azt látjuk, hogy mi a hiba, de ezek alkalmazásának folyamatos hiánya, a 
feladatok ellátásához szükséges költségvetési források biztosítása egyértelműen azt 
mutatja, amit egyébként az elmúlt hét évben a jelenlegi kormány idején 
tapasztaltunk, hogy sok-sok tevékenység között legkevésbé pont az emberek 
egészséges környezethez való jogát és pont a környezetvédelmi intézményrendszert 
veszi figyelembe a döntései során. Arra kérjük tisztelettel önöket, hogy a kormány 
folyamatos lelkiismereteként, a kormányzati intézményrendszer részeként segítsenek 
abban, hogy a kormányzat lényegesen nagyobb súllyal képviselje azokat a jogokat, 
amelyeket ez ügyben az Alaptörvény megfogalmaz, illetve azon kötelezettségeket, 
amelyeket ezen nemzetközi feladatvállalások tartalmaznak.  

Ehhez kívánok további sok erőt, munkát és kitartást valamennyiüknek, és a 
frakcióm nevében a beszámolót egyébként elfogadásra javaslom. Köszönöm szépen a 
szót. 

 
ELNÖK: Visszaadom az elnöki feladatokat Sallai úr számára. 
 

(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy a 

beszámolóval kapcsolatban van-e még kérdés vagy hozzászólás. (Senki sem 
jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. Így megadom a szót 
ombudsmanhelyettes úrnak, hogy reagáljon az elhangzottakra.  

Dr. Bándi Gyula válaszadása 

DR. BÁNDI GYULA, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó 
biztoshelyettes: Köszönöm, elnök úr. Azokkal, amik elhangzottak, tulajdonképpen 
csak egyetérteni lehet, és megköszönni a pozitív véleményeket, amelyeket a 2016. évi 
tevékenység és elsősorban elődöm kapott. Itt egy gondolatra megállva azt szeretném 
mondani, hogy nagyrészt elődöm, Szabó Marcel négyéves tevékenységének 
köszönhető az, hogy most egy jól működő szervezet van a jövő nemzedékek szószólója 
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mögött. Ezt itt is szeretném megköszönni, megragadván az alkalmat, hogy ezt 
elmondhattam. 

Igen, valóban az ember azon igyekszik, mindannyiunkat értve ez alatt, hogy azt 
a bizonyos kormányzati lelkiismeretet, tevékenységre ösztökélést elérjük, ebben, azt 
hiszem, teljesen mindegy, hogy kormánypárt vagy ellenzék, vagy jövő nemzedékek 
szószólója, közös a cél: annak a bizonyos természeti örökségnek és környezetet érintő 
nemzeti vagyonnak a megóvása. Azt hiszem, ebben nem lehetnek politikai 
különbségek. Tehát bízunk benne, hogy az általunk megfogalmazott véleményeket 
senki sem úgy tekinti, mint bármiféle politikai állásfoglalást, hanem kifejezetten, 
ahogy elnök úr is erre utalt, ez egy szakmai állásfoglalás vagy vélemény. Ezekre a 
jövőben is szeretnénk nagy hangsúlyt fektetni. Köszönök szépen minden 
megnyilvánulást és hozzászólást. 

 
ELNÖK: Mi is köszönjük szépen a beszámolót.  
A részletes vita második szakaszát kell megnyitnom, amelyben a bizottság 

elvégzi a határozati javaslatnak a házszabály 44. §-ának a), b), c) és d) pontja szerinti, 
vagyis az Alaptörvényből eredő követelményeknek és a nemzetközi jogalkotással 
kapcsolatos kötelezettségeknek való megfelelés vizsgálatát. Megkérdezem, hogy 
ebben a külön szakaszban van-e még további kérdés vagy hozzászólás. (Senki sem 
jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. Ezek szerint a napirendi pont a) 
részében minden ilyesmit sikerült megtárgyalni és ennek megfelelően gyakorlatilag a 
szavazásra kerülhet sor. A részletes vita ezen szakaszát így lezárom.  

Határozathozatal 

Ismertetem a határozati javaslatot. A határozati javaslat az alapvető jogok 
biztosának és helyetteseinek 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
így hangzik: az Országgyűlés az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Megkérdezem, hogy a határozati javaslat 
érthető-e, és van-e ezzel kapcsolatban kérdés. (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, 
hogy nincs ilyen. Ennek megfelelően elsőként döntünk a részletes vita lezárásáról. 
Kérem, hogy aki a részletes vita lezárását, támogatja, az kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag támogatja a bizottság. 

Ezután pedig a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és benyújtásáról 
kell döntenünk, ami gyakorlatilag e határozati javaslat elfogadását jelenti 
ügyrendileg. Kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy szintén egyhangúlag elfogadta a bizottság. 
Köszönöm szépen.  

Megköszönöm vendégeinknek a részvételt. További jó munkát és jó egészséget 
kívánok tevékenységükhöz. 

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 
módosításáról szóló T/17569. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Ezzel rátérünk a második napirendi pontra. A továbbiakban felkérem Bencsik 
János alelnök urat az ülés levezetésére. (Elhagyja a termet.) 

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

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! A környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitájára kerül sor. Tisztelettel 
köszöntöm V. Németh Zsolt államtitkár urat és kedves kollégáját, Gulyás Anita 
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főosztályvezető asszonyt. Megkérdezem az államtitkár urat, hogy a részletes vita 
elején kívánja-e ismertetni, illetve összefoglalni a tárca törvénytervezettel kapcsolatos 
álláspontját.  

 
V. NÉMETH ZSOLT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr! Röviden néhány mondat. A termékdíjról szóló törvény módosítása 
alapvetően a gazdasági szereplők gazdasági és adminisztrációs terheinek 
csökkentésére irányult. Néhány kisebb módosítást tettünk, amelyek a jogalkalmazást 
könnyítik. Talán jelentős módosításnak az tekinthető, hogy a tárca szándékainak 
megfelelően a termékdíj-szabályozással környezetbarát közlekedési módok 
támogatását is megteszi, hiszen az elektromos, illetve hibrid autókra vonatkozó 
termékdíj-kedvezmények ezt szolgálják. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: A részletes vita első szakaszában kérdezem a bizottság tagjait, hogy 

kívánnak-e a hozzászólás lehetőségével élni. (Dankó Béla jelentkezik.) Dankó Béla 
képviselő úré a szó. 

 
DANKÓ BÉLA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! 

Tisztelt Bizottság! Bartos Mónika képviselő asszony távollétében a bizottság többségi 
véleményét szeretném tolmácsolni a bizottságnak. 

A bizottságunk megállapítja, hogy a T/17569. számú, a környezetvédelmi 
termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdése szerinti Alaptörvényből 
eredő, illetve a további szükséges jogi és jogalkotási követelményeknek. A javaslat 
egyszerűsíti a termékdíjfizetési kötelezettség teljesítését, összességében csökkenti a 
termékdíjmértékeket, biztosítja a változó uniós irányelvekkel az összhangot.  

A javaslat tartalma: a környezetvédelmi szempontból nem előnyös eladótéri és 
oxidatív úton aprózódó műanyag zacskó termékdíját 57-ről 1900 forint/kg-ra növeli, 
kivéve a zöldség-gyümölcs, pékáru csomagolására használt könnyű műanyag 
zacskókat. A reklámhordozó papír termékdíját 85-ről 114 forint/kilogrammra növeli. 
A tisztán elektromos autók termékdíját 50 százalékkal, a hibrid autókét 30 
százalékkal csökkenti. Az elektromos és elektronikai berendezések termékdíját 
egységesíti, mindenre a legalacsonyabb 57 forint/kilogrammot határozza meg. A fém 
italcsomagolás termékdíját 304-ről 57 forint/kilogrammra csökkenti. A termék-
nyilvántartási kötelezettségben a jelenlegi 2010-esről áttér a tárgyév január 1-jén 
hatályos áruosztályozási szabályozások alkalmazására az adónemenkénti egységesítés 
céljából. Egyszerűsíti az egyéni hulladékkezelők kötelezettségét, teljesítésének 
módját. Pontosítja a reklámhordozó papír, az irodai papír és az elkülönített hulladék 
gyűjtésére szolgáló zsák fogalmát. A bizottság többsége javasolja a javaslat 
elfogadását.  

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólási szándék? (Kepli Lajos jelentkezik.) 

Kepli Lajos képviselő úré a szó. 
 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! 

Képviselőtársaim! Az általános vitában azt a részét is elmondtam, hogy szakmailag a 
javaslat környezetvédelmi oldalával egyet tudunk érteni, hiszen a környezetvédelmi 
termékdíj azon termékek esetén, amelyek a környezetre fokozott hatással járnak 
hulladékká válásuk után, egy jó eszköz lehetne - hangsúlyozom, hogy lehetne - a 
környezeti hatások korrigálásában, vagy legalábbis a tudatos fogyasztói magatartás 
kialakításában. Jelen pillanatban azonban a környezetvédelmi termékdíjból származó 
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bevétel a központi költségvetésbe bekerülve egy egyszerű adóbevételként funkcionál, 
és így nem feltétlenül látja el ezt a feladatát. Részben elláthatja, hiszen az árak 
befolyásolásával tudjuk a fogyasztói szokásokat kicsit módosítani, és valóban igaz az, 
hogy rengeteg reklám, szórólap lepi el a postaládákat, amit szintén módosítani, 
korrigálni szükséges.  

Azonban a kettős mérce az, amivel nem tudunk egyetérteni és ez már nem a 
szakmai, hanem a politikai oldala a javaslatnak. Tudniillik egy olyan kivétel bekerül a 
törvénybe, hogy az állami, kormányzati és önkormányzati szervek által kiadott ilyen 
reklámhordozó szórólapok mentesülnek a termékdíj megfizetése alól, ha a felülete 50 
százalékig terjedően gazdasági reklámot tartalmaz, és éppen január 1-jén fog hatályba 
lépni a szabályozás. Ez azt jelenti, hogy a választási kampányidőszakban egyfajta 
kettős mérce kerül alkalmazásra. Tehát ugyanaz a közérdekű információt, akár 
politikai programot tartalmazó szórólap termékdíjasnak minősül, ha, mondjuk, egy 
párt nevében van kiadva, ha azonban egy kormányzati szerv, például maga a kormány 
adja ki, akkor pedig termékdíjmentes. Azt természetesen nem tartanám igazságosnak, 
ha így volna, hiszen a környezeti hatás, azt hiszem, ugyanaz, független attól, hogy 
kormányzati vagy ellenzéki tevékenységből származik. Ha közérdekű információt 
tartalmaz, ha az állampolgárok tájékoztatásához szükséges, akkor indokolt volna, 
hogy mentesüljön a termékdíj alól azért, hogy elláthassa a funkcióját, amiért létrejött. 
Azt is látni kell, hogy főleg az ellenzéki pártoknak - természetesen az ellenzéki pártok 
és a Jobbik Magyarországért Mozgalom nevében szólhatok elsősorban - egyre 
nehezebb körülmények között kell az üzeneteiket a választókhoz eljuttatni, és ez 
bizony a kormány felelőssége. Egyre keskenyebb a médiafelület is, az óriásplakátok 
terén is egyre kevesebb lehetőséget hagy a pártok számára. Tehát marad az újság és a 
szórólap, amin tájékoztatni tudjuk a választópolgárainkat. Ha ennek a feltételei 
változnak, nehezülnek pont egy kampányidőszakban, ami előttünk áll, az azt az 
érzetet kelti bennünk, hogy nem véletlen a kormányzat részéről, hogy éppen most 
került be ez a javaslat, és éppen egy ilyen szöveggel.  

Ha államtitkár úr esetleg meg tudna nyugtatni, hogy ezen aggályaim 
alaptalanok, és valójában ez a javaslat nem erről szól, kimondaná, hogy változatlan és 
egyenlő feltételek mellett tud kormánypárt és ellenzék, kormányzat és ellenzéki párt a 
kampányban ilyen kiadványokat kibocsátani, akár mindenki fizet termékdíjat, vagy 
akár senki nem fizet, akkor azt megköszönném. Számos alkalommal előfordult 
ugyanis, hogy egy szakmai javaslat mögé bújtatva egyfajta politikai gáncsoskodási 
szándék mutatkozott meg egy-egy törvényjavaslatban, és ezért sajnos okkal 
feltételezünk sandaságot a kormány részéről egy-egy esetben. Ha megnyugtató 
magyarázatot vagy választ tud erre adni államtitkár úr, azt megköszönném. 

Az egyéb részeiben, akár a műanyag zacskók áradatának megfékezésében vagy 
más környezetvédelmi célú javaslatokban pedig természetesen egyet tudunk érteni, 
azokra szükség van. Ha a végén nem lesz egyértelműen alátámasztva, hogy nincs 
mögötte ilyenfajta politikai szándék, és esetleg nem tudnánk megnyugtatóan igennel 
szavazni a javaslatra, ezt azért el kell mondanom, és majd még a parlamenti összegző 
módosító javaslat vitájánál is el fogjuk mondani, hogy a környezetvédelmi szakmai 
indokaival egyetértünk a javaslatnak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még a bizottság tagjai részéről hozzászólási 

szándék? (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy a vita első szakaszában nincs. 
Megkérem V. Németh Zsolt államtitkár urat, hogy legyen szíves reagálni az 
elhangzottakra. 
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V. NÉMETH ZSOLT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Köszönöm a 
szót, elnök úr. Csak jó híreim vannak, mert úgy vélem, hogy minden aggályt el tudunk 
oszlatni.  

Talán térjünk ki a termékdíj céljára. Nyilvánvalóan helyesen fogalmazta meg 
Kepli Lajos képviselő úr is, hogy van egy vásárlói szokásokat alakító célja is a 
termékdíjnak. Ez például a műanyag hordtasakok esetében működött is, hiszen az 
európai uniós kötelező szabályozást megelőzően bevezetett magyarországi gyakorlat 
mintegy megfelezte a Magyarországon kibocsátott nejlonzacskók számát. Tehát ebben 
kifejezetten sikeresek vagyunk a régióban, ha úgy tetszik, élenjárók. Úgy vélem, hogy 
ez a mostani szabályozás már nem olyan nagy horderejű, csak következetes, miszerint 
az eladótérben levő ugyanolyan falvastagságú műanyag zacskóra is ugyanaz a szabály 
kell hogy vonatkozzon, mint amit a pénztárnál kapunk. Természetesen kivétel van, ez 
a vékony falú hordtasak, amely élelmiszerbiztonsági, higiéniai célokból továbbra is 
megmarad. Amibe a kiflit rakjuk, a zöldséget, vagy amibe éppen a hentes a darált húst 
csomagolja. De az elmúlt évekből említhetném például a műanyag virágokra kivetett 
termékdíjat is, amely visszafogta, hiszen ez az a termék, amely újrahasznosításra 
alkalmatlan, olyan kezelésen esik át. Tehát ilyen célja is van a termékdíjnak.  

Hogy jelenleg a költségvetésben a 70 milliárdos nagyságrendű bevétellel 
szemben tizenegynéhány milliárd áll, ez természetesen bírálható, de magyarázat van 
rá, hiszen legális díjkivetés, legális adóra van egy ugyanilyen kiadás is. Tehát ebben a 
programozási időszakban mintegy félezer milliárddal többet fordítunk környezet- és 
természetvédelemre. Ennek van egy hazai társfinanszírozása. Tehát legitim kiadás, 
legitim bevétel, más adónemek esetén sem történik másként, a rendőrségi bírságolás 
díja sem a rendőrségre fordítódik. Elválik ez a két dolog egymástól. Mindamellett úgy 
véljük, hogy nem lesz tartható ez a nagyságrendű kiadás az elkövetkezendő 
időszakban. A körforgásos gazdaságra való áttérés és a hulladék-keretirányelvben 
megjelenő, vélhetőleg magasabb újrahasznosítási arányok már nem lesznek 
teljesíthetők ezzel a költségvetési tétellel. Tehát a következő időszakban mi magunk is 
javaslatot teszünk a jelentős emelésére, a termékdíjak újrahasznosítási célú 
felhasználására. 

Ami a reklámdíjat illeti, két feltételnek kell teljesülnie. Az egyik, hogy papír 
legyen, a másik, hogy gazdasági reklám legyen. Például lehet gazdasági reklám egy 
üvegfelületen felfestve, mégsem fog rá vonatkozni ez a szabályozás, mert nem papír. 
Lehet ugyan reklám, de politikai reklám és nem gazdasági, akkor sem fog rá 
vonatkozni. Tehát megnyugtathatom a képviselő urat, a politikai kiadványok nem 
tartoznak a szabályozás alá. Egyébként a 2012. évi törvény már ezt a 
megkülönböztetést, kivételt megtette. Tehát nem most került be, hogy az 
önkormányzati és állami szervek alapfeladatai körében kiadott kiadványok 
mentesülnek ez alól. Ez egy régebbi szabályozás már. Bízom abban, hogy teljesen el 
tudom oszlatni a képviselő úr aggodalmait. A politikai hirdetés nem meríti ki a 
reklámhordozó papír fogalom meghatározásában leírtakat, mert nem gazdasági 
természetű. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Kepli Lajos képviselő úré a szó. 
 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm államtitkár úr válaszát. Legyenek szívesek 

akkor még eloszlatni az aggályainkat! A szövegváltozás valóban benne volt a 2012-es 
törvényben is, de ott úgy szerepelt, most nincs előttem a szövegszerű javaslat, de 
valami olyasmi volt, hogy nem gazdasági reklám, és maximum 50 százalékos 
arányban. Ezt a részét törölte a mostani módosítás és egy új szakaszként úgy került 
bele, hogy gazdasági reklám legfeljebb 50 százalékban. Tehát valahogy a fordítottjára 
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változott a megfogalmazás. Míg az eredeti verzióban az volt, hogy időszaki lap és 
kiadvány talán, most kifejezetten reklámhordozó papír szerepel. Reklámhordozó 
papírra nem kell megfizetni a termékdíjat, ha kormányzati vagy önkormányzati szerv 
adja ki. Tehát emiatt volt a bizonytalanság bennünk, hogy ez a megfogalmazás nem 
teljesen egyértelmű számunkra.  

 
ELNÖK: Államtitkár úré a szó! 
 
V. NÉMETH ZSOLT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): A nagyon 

precíz válasz érdekében hadd kérjem meg a főosztályvezető asszonyt a válasz 
megadására.  

 
DR. GULYÁS ANITA főosztályvezető (Földművelésügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Tulajdonképpen az ellenőrzés fokozása volt a cél, ugyanis a 
hatályos szabályozás olyan gazdálkodótól követel meg nyilatkozattételt, aki nem 
tartozik a szabályozás személyi hatálya alá. Tehát őt joghatályosan nem lehet arra 
kötelezni, hogy nyilatkozzon, amikor a szolgáltatást megrendeli, hogy ez milyen 
mögöttes tartalommal történik, gazdasági célú, avagy nem. Mindezekből adódóan egy 
ellenőrzés során annak a ténye, hogy az adott termék esetében fennáll-e a termékdíj-
kötelezettsége vagy sem, és valóban nem történik adóelkerülés, kétséget kizáróan 
jelen pillanatban nem állapítható meg. 

Még egyszer hangsúlyozom: azért nem, mert az, akin keresztül lehetne ezt 
ellenőrizni, a szolgáltatás megrendelője, most jelenleg nem nyilatkozattételre 
kötelezett, mert nem tartozik a törvény hatálya alá. Erre tekintettel jelenleg az a 
jogtechnikai megoldás született, hogy ezek a termékek, szolgáltatások bekerülnek a 
tárgyi hatály alá, azonban termékdíjfizetési kötelezettséget továbbra sem vonz. Egy 
nyilatkozattételi kötelezettséget generál, ez alapján lehet kötelezni a szolgáltatás 
megrendelőjét arra, illetve elvárható tőle, hogy nyilatkozzon a tekintetben, hogy 
milyen jellegű, gazdasági reklámot kér-e a nyomdától szolgáltatásként, avagy sem. 
Erről ő nyilatkozik, és a termékdíjfizetésre kötelezett nyomda, illetve a termékdíj-
kötelezettséget ellenőrző NAV, adóhatóság pedig ennek mentén tudja egzakt módon 
megállapítani, hogy megfelelő módon történt-e az adózási jogszabályok 
figyelembevétele. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándék? (Senki sem 

jelentkezik.) Úgy látom, nincs. A részletes vita első szakaszát lezárom és áttérünk a 
második szakaszra. Képviselői módosító indítvány benyújtására nem került sor, 
ugyanakkor van egy jogtechnikai tartalmú bizottsági módosító javaslat. Tisztelettel 
kérdezem az államtitkár urat, hogy mi a tárca, esetleg a kormány álláspontja a 
bizottsági módosító javaslattal kapcsolatban. 

 
V. NÉMETH ZSOLT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): A bizottsági 

módosító javaslatot a tárca támogatja, hiszen már számos módosító elemet tartalmaz, 
de ezek nyelvhelyességi célúak, tulajdonképpen érdemi módosítást nem jelentenek. 
Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e valakinek hozzászólási szándéka a bizottság 
által benyújtandó módosító indítvánnyal kapcsolatban? (Senki sem jelentkezik.) Úgy 
látom, nincs. Tisztelettel kérdezem a bizottságot, hogy a bizottsági módosító 
indítvány tartalmával egyetért-e és támogatja-e annak benyújtását. Szavazás 
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következik! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság jelenlévő tagjai egyhangúlag 
támogatják a bizottsági módosító indítvány benyújtását.  

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát is. Szavazunk a részletes vita 
lezárásáról, valamint a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és benyújtásáról. 
Elsőként kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Aki egyetért a 
lezárással, az jelezze kézfeltartással! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangú igen szavazattal a részletes vitát lezárta. 

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e és benyújtja a részletes vitát lezáró 
jelentést. Erről szavazunk! (Szavazás.) Hét igen szavazat. Ellenszavazat? (Senki sem 
jelentkezik.) Nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) Tehát 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett a bizottság elfogadta a részletes vitát lezáró jelentést. 

Tisztelettel kérdezem, hogy a bizottság kisebbségi előadót kíván-e állítani. 
Kérdezem Kepli Lajos képviselő urat, hogy kíván-e kisebbségi álláspontot képviselni. 
(Kepli Lajos: Igen.) Ennek megfelelően a jegyzőkönyvbe ez bekerül. 

Tisztelettel kérdezem, hogy többségi vélemény ismertetésére kíván-e a 
bizottság képviselőt állítani. (Dankó Béla: Bartos Mónika!) Nincs itt Bartos Mónika 
képviselő asszony, tehát az ő delegálásáról nem tudunk szavazni. Ez alapján 
megállapítom, hogy többségi véleményt ismertető képviselő állítására nem kerül sor. 

Ezzel együtt a napirendi pont tárgyalását is lezárom. Tisztelettel köszönöm 
államtitkár úrnak, főosztályvezető asszonynak a személyes közreműködését. 

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi 
C. törvény végrehajtásáról szóló T/17578. számú törvényjavaslat 
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről 
a HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján) 

A harmadik napirendi pont Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 
szóló törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat. Arról kell döntést hoznunk, hogy 
a bizottság kíván-e a részletes vitában részt venni, illetve mely részében kíván részt 
venni. Az elnök úrral való egyeztetés alapján a törvényjavaslat egészére vonatkozóan 
indítványozom a részletes vita megtartását, tehát az 1-22. számú paragrafusokig és az 
1-5 számú mellékletig bezárólag a törvényjavaslat egészére terjedjen ki a bizottság 
általi részletes vita lefolytatása. Ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, szavazunk erről az 
indítványról. Aki támogatja, legyen szíves kézfeltartással jelezni! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 8 egybehangzó igen szavazattal a bizottság támogatta a 
javaslatot. 

Egyebek 

Áttérünk az egyebek napirendi pontra. A következő ülésünk a következő héten 
hétfőn lesz, ha kell kapcsolódni valamely törvényjavaslat vitájához. Amennyiben nem, 
akkor majd az október 23-ai héten fogunk bizottsági ülést tartani, de az majd a 
plenáris ülés tervezett napirendjétől függ, hogy milyen témában és mikor. 

Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke levélben fordult a 
bizottsághoz, és jelezte, hogy a bizottság következő ülésén szívesen bemutatná „A 
fenntartható fejlődési célok megvalósítására tett előkészítő munkák 
teljesítményellenőrzése” elnevezésű, több ország ellenőrző intézményeinek 
részvételével megvalósuló közös ellenőrzés részleteit. Javaslom, hogy Domokos elnök 
úr beszámolóját tűzzük majd napirendre az esetlegesen október 23-ai héten 
megtartandó ülésünkön, melyen célszerű lenne megtárgyalni még a védett természeti 
területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló törvénnyel kapcsolatos 



18 

beszámolót is, B/17419. számon, melynek tárgyalására a házelnök úr már ki is jelölte 
a bizottságot. 

Az ülés berekesztése 

Az egyebekben kíván-e még valaki észrevételt, bejelentést tenni? (Senki sem 
jelentkezik.) Nincs. Lezárom az egyebek napirendi pontot is, és az ülést pedig 
berekesztem. Köszönöm mindenkinek az alkotó munkában való közös részvételét. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 30 perc) 

Bencsik János  
a bizottság alelnöke 

 

Sallai R. Benedek 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 
 

 


