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Napirendi javaslat 
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(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
(Kijelölt bizottság) 
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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)  
Manninger Jenő (Fidesz)  
Varga Gábor (Fidesz)  
Heringes Anita (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

  
Bartos Mónika (Fidesz) Bencsik Jánosnak (Fidesz)  
Simonka György (Fidesz) Varga Gábornak (Fidesz)   
 

A bizottság titkársága részéről  

Hatvani Szabolcs, a bizottság munkatársa  
 

Meghívottak 

Hozzászólók 

Dr. Rácz András környezetügyért felelős helyettes államtitkár 
(Földművelésügyi Minisztérium)  
Andréka Tamás főosztályvezető (Földművelésügyi Minisztérium) 
 

Megjelentek 

Dr. Gulyás Anita főosztályvezető (Földművelésügyi Minisztérium) 
Dr. Babik István jogi szakreferens (Földművelésügyi Minisztérium) 
Dr. Pénzes Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes (Földművelésügyi 
Minisztérium) 
Dr. Izsáné dr. Somogyi Lilla környezetügyi jogszabály-előkészítő 
(Földművelésügyi Minisztérium) 
Dr. Somfai Balázs környezetügyi jogszabály-előkészítő 
(Földművelésügyi Minisztérium) 



5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 35 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szép jó napot kívánok valamennyiüknek, nagy tisztelettel köszöntöm mindannyiukat 
a Fenntartható fejlődés bizottságának november 21-ei ülésén. Az ülést ezennel 
megnyitom.  

A bizottsági tagokon, érdeklődőkön, kedves vendégeinken kívül külön 
tisztelettel köszöntöm dr. Rácz András környezetügyért felelős helyettes államtitkár 
urat és munkatársait, dr. Gulyás Anita főosztályvezető asszonyt, dr. Babik István jogi 
szakreferens urat, dr. Pénzes Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes asszonyt, dr. Izsáné 
dr. Somogyi Lilla környezetügyi jogszabály-előkészítési munkatársat és dr. Somfai 
Balázs környezetügyi jogszabály-előkészítő munkatársat.  

Első lépésként tájékoztatom a jegyzőkönyvet, hogy az ülés határozatképes; 
Bartos Mónika képviselő asszony jelezte távollétét, helyettesítéséről Bencsik János 
alelnök úr fog gondoskodni, illetve Simonka György képviselőtársunk jelezte 
távollétét, ő Varga Gábor képviselőtársunkat kérte fel a helyettesítésre.  

A kiküldött napirendnek megfelelően három napirendi pontunk lenne a mai 
napra. Első a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitájának lefolytatása a házszabály 44-45. §-a alapján, mely 
az informatikai hálózatban a T/18313. számon érhető el. Második napirendi pontként 
az agrárium versenyképességének javítása érdekében egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat kerülne megvitatásra. Ez egyéni képviselői indítvány Győrffy 
Balázs és Font Sándor képviselőtársaink terjesztették elő. Részletes vitához csatlakozó 
bizottság vagyunk, szintén a házszabály 44-45. §-a alapján kell kapcsolódó 
bizottságként megtárgyalnunk a napirendet, amely az informatikai hálózatban 18099. 
számon érhető el, és harmadik napirendi pontként az egyebek kerülne 
megtárgyalásra. Tisztelettel kérdezem a bizottság tagjait, hogy a napirendi pontokkal 
kapcsolatban van-e kérdés vagy hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy 
nincs ilyen. Szavazunk a napirendről. Kérem, aki támogatja a napirend elfogadását, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen.  

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló 
T/18313. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Ennek megfelelően első napirendi pontként a 2012. évi CLXXXV. törvény 
módosításáról szóló T/18313. számú törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt 
bizottságként történő lefolytatását kell megvalósítanunk. Megnyitom a vita első 
szakaszát, melyben a házszabály 44. § (1) bekezdése a), b), c) és d) pontjaiban 
meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát kell megtennünk: miszerint megfelel-e 
az Alaptörvényből eredő követelményeknek, a jogalkotás szakmai követelményeinek, 
valamint a nemzetközi és európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, és 
illeszkedik-e jogrendszerünk egységébe. A Földművelésügyi Minisztérium 
munkatársait már köszöntöttem, ismételten köszöntöm dr. Rácz András helyettes 
államtitkár urat, aki az előterjesztő képviseletében van jelen, és kérem, hogy segítse a 
munkánkat azzal, hogy az előterjesztést ajánlja a bizottságnak. Megadom a szót. 

Dr. Rácz András szóbeli indoklása 

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Az egész módosítási javaslat egy kötelezettségből adódik. A Ht. 1. 
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melléklete sorolja fel a veszélyességi jellemzőket, és itt egy uniós tanácsi rendelet 
változása kapcsán a 14-es veszélyességi jellemzőnek, az ökotoxikusnak a fogalma 
változott, ezt kellett átvezetnünk a jogszabályban, és ha már kötelező módon hozzá 
kellett nyúlnunk a hulladéktörvényhez, akkor próbáltuk beletenni azokat az 
előremutató javaslatokat is, amik időközben összegyűltek.  

Ezek a következők. Van egy olyan módosítás, ami a koordináló szervnek, a 
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nek elsősorban a 
számlázási és adminisztrációs munkáját segíti, hiszen az NHKV-nak körülbelül egy 
hárommilliós ingatlanhasználói kör adataival kell dolgoznia. Ami adatbázist átvett a 
közszolgáltatóktól, ezek az adatbázisok meglehetősen hiányosak, pontatlanok és 
egyáltalán nem naprakészek, és ezért megteremtjük annak a lehetőségét, hogy az 
NHKV Zrt. a személyes és a lakcímadatokat a központi nyilvántartásból informatikai 
úton is be tudja szerezni. Ez, ugye, nemcsak azért fontos, hogy megfelelően működjön 
a számlázás, hanem azért is fontos, mert, ugye, a kintlévőségek behajtását adók 
módjára eddig is a NAV-nál lehetett kezdeményezni, de, ugye, a NAV ezt a munkát 
hiányos adat vagy nem megfelelő adat esetén nem tudta elvégezni. Tehát ezzel mind a 
számlázást szeretnénk javítani, illetve elősegíteni, hogy az NHKV javítson, mind a 
kintlévőségek behajtását. 

Van egy más típusú adatszolgáltatás, amire lehetőség lesz. A Magyar 
Energetikai és Közműszabályozási Hivatal, a MEKH feladata a díjrendelet, illetve az 
őt felügyelő minisztérium, tárca feladata a díjrendelet elkészítése, és a díjrendelet 
megalapozása céljából a mostani Ht.-módosítással lehetővé tesszük azt, hogy a 
MEKH az alvállalkozóktól is közvetlenül bekérhessen adatot. 

Aztán az alapvető jogok biztosának is volt egy ajánlása. Ez az AJB-815/2017., 
ez az egyik panaszos által, a Zöld Híd Régióval kapcsolatos ügy volt, ahol az alapvető 
jogok biztosa azt mondta, hogy a Ht. rendelkezéseinek megsértésével beszedett 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjaknak a fogyasztóvédelmi hatóság által 
elrendelt visszatérítési kötelezettségét szükséges a Ht.-ben is rögzíteni. Ennek a 
biztosi ajánlásnak is eleget tettünk a jelenlegi módosítással.  

Aztán itt vannak az alternatív tüzelőanyagok, az RDF/SRF, ennek is 
megteremtünk a törvényben egy rendeletkészítési felhatalmazást. Az alternatív 
tüzelőanyagok vegyes települési hulladékból történő előállításának és energetikai célú 
felhasználásának szabályairól szólna ez a rendelet, és ennek a felhatalmazása kerül be 
a Ht.-be. 

Aztán vannak ilyen apróságok, mint például a lakossági gyógyszerhulladék 
gyűjtése, amit jelenleg három EMMI rendelet szabályoz. Mivel ez mélyen érinti a 
lakossági közszolgáltatást is, illetve jó lenne, ha a gyógyszerhulladékok gyűjtése 
elmozdulna ebbe az irányba is, itt az EMMI miniszteren kívül ebben a három 
rendeletben egyetértést biztosítunk a nemzeti fejlesztési miniszter számára. És 
vannak még olyan apróságok, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
megjelölésének pontosítására van szükség a hulladéktörvényben, mert a 
statútumrendeletben változott az ő feladata, hatásköre. A hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás és a díjmegállapítás is bekerült az ő feladatai közé, és ezt át kell 
vezetnünk a Ht.-ben is.  

Aztán van olyan módosítás is, hogy a hulladék keretirányelv 24. cikke a 
tagállamoknak biztosít egy lehetőséget, hogy az engedélyezési kötelezettség alól 
mentességet adhatnak annak a létesítménynek vagy vállalkozásnak a saját és nem 
veszélyes hulladék tekintetében, hogy azt a termelés helyén hasznosítsa, illetve 
ártalmatlanítsa, tehát mentesíteni lehet az engedélyezési kötelezettség alól a saját 
hulladék termelési helyen történő ártalmatlanítását, hasznosítását. A hasznosítására 
már megvan a Ht. felhatalmazása, és most megteremtjük az ártalmatlanításra is, 
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mármint azt a felhatalmazást, hogy kormányrendeletet fogunk erről készíteni, és 
ebben részletesen fogjuk a mentesítési eseteket szabályozni, illetve azt, hogy mikor 
nem kell engedély. 

Fontosnak gondoljuk az ellenőrzési tevékenységnek az erősítését is. Jelenleg a 
Ht.-ben nincsen kimondva a kötelező ellenőrzés. Persze benne van az ellenőrzés, de 
nincs megszabva annak az időnkénti, illetve kötelező jellege, más jogszabályok 
rendezik az IPPC-létesítmények és az autóbontók éves kötelező ellenőrzését. Mi most 
beépítjük a Ht.-be azt - a szigorúbb ellenőrzési gyakorlat céljából -, hogy minden 
hulladékgazdálkodási tevékenységet kötelező ellenőrizni.  

Aztán van még egy szintén adminisztrációs dolog, ami a területi 
hulladékgazdálkodási tervekkel kapcsolatos előírások hatályon kívül helyezése. Ezek 
már régen nem működnek meg nem készülnek, ezek a területi hulladékgazdálkodási 
tervek. A Ht. hatályba lépését követően meghaladta ezeket az idő, mármint a 
hulladéktörvény és a hulladék keretirányelv is, és ennek alapján ennek a készítése 
már nem szükséges, nagyon régóta nem is készülnek. Országos tervezés van, az OHT, 
az Országos Hulladékgazdálkodási Terv, ezért ezt a felesleges és amúgy is már nem 
készített területi tervezést kivezetjük a rendszerből. Tehát próbáljuk a szakmai és az 
adminisztrációs feladatokat levenni az érintettek válláról. 

Aztán a végén az utolsó téma, ami fontos, és már régóta szabályozást igényel, 
ez a kitermelt szennyezetlen talajnak a kérdése, ugyanis ezzel kapcsolatosan elég 
eltérő volt a hatósági gyakorlat. Itt arról van szó, hogy a kitermelt talajt be kell 
vizsgáltatni, és csak akkor lehet másik helyrajzi számon felhasználni. Itt volt olyan 
hatóság, aki a helyszínen engedélyezte a bevizsgálást, volt olyan, aki beszállíttatta a 
talajt nagy mennyiségben egy hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező 
telephelyre, és ott vizsgáltatta be. Tehát itt mindenképpen egy szabályozási igény 
mutatkozik, és ezért mi egy nyilatkozattételi rendszert és egy külön, önálló 
jogszabályt kívánunk alkotni ennek a problémának a kezelésére, illetve a mederbe 
terelésére. Ezt is most beépítjük a hulladéktörvénybe. 

Tehát összességében ennyiben tudom összefoglalni a módosítások lényegét. 
Kérem ehhez a bizottság támogatását. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen helyettes államtitkár úrnak az összefoglalást. 

Megnyílik a vita első szakaszában a hozzászólás lehetősége. Heringes Anita 
képviselőtársam jelezte hozzászólási szándékát. Megadom a szót. 

Hozzászólások 

HERINGES ANITA (MSZP): Nagyon szépen köszönöm. Most januárban lesz 
két éve, hogy az NHKV-nak számláznia kéne a lakosság felé. Két év alatt, akkor úgy 
értem a módosítás szerint, nem sikerült beszerezni az adatokat a lakosságtól. Melyik 
magyar cég tud még úgy működni, hogy két év alatt nem sikerül a munkáját 
elvégezni, és ahhoz az alapadatokat egyébként beszerezni? És akkor két év után szól, 
hogy neki még mindig nem sikerült! Először azon lepődött meg, hogy számlákat kell 
kibocsásson, utána a számlaképet kellett újraalakítani, mert nem volt elég 
narancssárga, majd utána eljutunk odáig, hogy most még módosítunk a törvényen, 
hogy két év után sikerüljön beszerezni az adatokat, akiknek kell a számlákat 
kibocsátani. Szerintem ez teljes nonszensz! Hihetetlen jó fizetésért ül ott a 
vezérigazgató és a felső vezetés. A tavalyi év végén, amikor kezdeményezésemre 
összehívtunk a hulladékgazdálkodással kapcsolatban egy tematikus ülést, ott 
végighallgattuk, hogy már csak egy hónap, és minden nagyon rendben lesz. Megint 
eltelt egy év, és megint nem sikerült előrébb jutni ebben a kérdésben.  
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Úgy mennek ki a számlák, hogy a befizetési határidő már letelt, amikor 
megérkezik a lakossághoz. Meg ilyen két-három negyedéveket egyszerre küldenek ki. 
Tényleg olyan, mintha egy ilyen akadálypályán futna az NHKV, ahonnan a kormány 
egyfolytában veszi ki az akadályokat, hátha így sikerül beérni a célba, mondjuk, odáig, 
hogy a végén még ki is lennének küldve a számlák.  

Úgyhogy a mi frakciónk ezt a módosítást így, ahogy van, biztos, hogy nem fogja 
támogatni. Addig nem fogjuk támogatni ezt az egészet, ameddig újra nem gondoljuk 
az egész hulladékgazdálkodás kérdését, és nem találunk egy olyan céget vagy vezetőt, 
aki, mondjuk, tudja, mi a feladata, tudja, mit kell csinálni, merthogy jelen pillanatban 
ezen a cégen nem látszik, hogy érdemben munkát végezne. Két éve hallgatjuk azt, 
hogy még mindig nem tudják, milyen lakosoknak, hová kell kiküldeni, ki lakik ott. És 
akkor most eszébe egyébként bárkinek, hogy a nyilvántartásból lekérje? Szerintem ez 
teljes nonszensz, ami miatt egyébként ezt a módosítást nem lehet támogatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Manninger Jenő képviselőtársam. 
 
MANNINGER JENŐ (Fidesz): Köszönöm szépen. Először csak annyit 

szeretnék erre megjegyezni, hogy csak a saját térségembeni tapasztalat alapján 
mondhatom, hogy az önkormányzati cégeknél is gond volt az adatnyilvántartással, és 
nagyon sok esetben előfordul, hogy bizonyos százalék egyáltalán nem ott lakott, vagy 
nem úgy fizetett, tehát ezeknek a rendbetétele rendkívül sok időt vesz igénybe. 
Gondolom, hogy most egy jobb adatnyilvántartásra törekszik a cég, mint ami volt az 
önkormányzati cégeknél.  

Szeretnék javaslatot tenni a többségi véleményre. A bizottság megállapítja, 
hogy a T/18313. számú, a hulladékról szóló 2012. évi törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdése szerinti, az 
Alaptörvényből eredő, illetve továbbra is szükséges jogi és jogalkotási 
követelményeknek. A javaslat az eredményesebb díjhátralék-nyilvántartás és -kezelés 
érdekében fogalmaz meg módosításokat. A hulladék keretirányelvvel összhangban 
előkészíti a hazai mentességi rendeletet azzal, hogy a létesítmények, vállalkozások 
számára saját nem veszélyes hulladékuk termelés helyén való ártalmatlanítása vagy 
hulladékhasznosítása esetén megnyitja a lehetőséget a hulladékgazdálkodási engedély 
beszerzési kötelezettsége alóli mentessége előtt, ha erről törvény vagy 
kormányrendelet rendelkezik. A hulladék keretirányelvvel összhangban előkészíti azt 
a rendeletet, amellyel elérhető, hogy a kitermelt szennyezetlen talajokat 
újrahasznosítsák, és csak végső esetben kerüljenek hulladéklerakókba.  

A hétéves hulladékgazdálkodási tervezésben meghagyja az Országos 
Hulladékgazdálkodási Terv szerinti országos szintű tervezést, az utóbbi évtizedben a 
gyakorlat már nem alkalmazott területi tervezést pedig elhagyja, hiszen szakmailag 
indokolatlan. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a hozzászólást. Kérdezem: további hozzászólási 

igény? (Nincs jelentkező.) Miután nem látok ilyet, megkérem Bencsik János alelnök 
urat, hogy vegye át a levezetést, hogy szót tudjak kérni. 

 
(Az ülésvezetést Bencsik János alelnök veszi át.) 

 
ELNÖK: Sallai elnök úré a szó. 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen a szót. Frakcióm álláspontját 

kívánom közölni. Elsőként is köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak a 
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jogszabály részletes bemutatását. Nemigen emlékszik már rá senki, de korábban a 
helyettes államtitkári poszt egy szakmai beosztás volt, ezért, ha megengedi, most is 
úgy tekintem, mint egy szakembert vagy egy szakágazat képviselőjét. Alapvetően az a 
probléma, hogy a kormány egy rettenetesen rossz hulladékgazdálkodási stratégiát 
folytat, és gyakorlatilag mind a benyújtott módosításnak, mind pedig az ezzel 
kapcsolatos szemléletnek köze nincs ahhoz az irányhoz, amit leginkább a megelőzés 
elvével kellene megvalósítani. A hulladékgazdálkodási törvény módosítása többedjére 
van a parlament előtt, és kerül bizottságunk elé is, viszont a folyamatosan megtett 
módosítások egytől egyig egy nagyon rossz rendszer foltozgatását jelentik, és egyik 
sem valósítja meg azt a szemléletet, amely lehetőséget teremtene arra, hogy a 
hulladékkeletkezés mennyiségének a kezelésével próbáljunk meg jobb 
hulladékgazdálkodást megvalósítani Magyarországon.  

Kifejezetten rossznak és veszélyesnek ítélem azt az irányt, amely megkönnyíti a 
lakossági hulladékégetés megvalósítását, és ártalmatlanításra ezt a módszert 
használja. Egyértelmű, hogy ez a hulladék kezelésének az egyik legrosszabb formája. 
Nyilvánvalóan lehetne még rosszabb, de ennek ellenére egy potenciális újabb 
szennyezőforrást megteremteni így, semmiképpen nem tartom produktívnak. A 
hulladék keletkezését kell megakadályozni. 

Ugyanígy nagyon veszélyesnek érzem azt, ami konkrétan az azbeszttartalmú 
építőanyag megnevezésű veszélyes hulladék lerakásával valósul meg, ugyanis, habár 
mind a Jobbik egyik képviselője egyéni képviselői indítványként foglalkozott ezzel, 
mind jómagam kétszer, és Bencsik János alelnök úrral tematikus ülésen 
foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, többször elmondtuk, hogy ennek a problémának a 
kezelésére ez messze elégtelen. Egy országos, súlyos egészségügyi kockázatot jelentő 
problémáról van szó. Az, hogy mindössze az azbeszttartalmú építőanyag 
megnevezésű veszélyes hulladék lerakása díjmentesen, hulladéklerakási járadékon 
kívül valósul meg, ez nem fogja kezelni a problémát, és esetleg potenciális újabb 
szennyezőforrásgócokat hozhat létre. Tehát ennek a kezelése egy lényegesen átfogóbb 
kormányzati intézkedést igényelne, emiatt ezt a törekvést nem érzem elégségesnek.  

Szintén érdekes számomra az - és Manninger Jenő képviselőtársamat arról is 
kérdezném a többségi álláspont alapján -, hogy a nem szennyezett hulladéktalajok 
elszállításával és elhelyezésével kapcsolatban mondta képviselőtársam, hogy 
előremutatónak tartja az intézkedést. Azt tessenek nekem megmondani, hogy mi 
állapítja meg, hogy nem szennyezett. Tehát mindaddig, ameddig ezt nem vizsgálta be 
valaki, addig miért vélelmezzük azt, hogy bárki amit kiás a kacsaúsztatójából, az 
semmilyen szennyezéssel nem rendelkezik, és nincs meg az ezzel kapcsolatos 
ellenőrzési háttér, akkor hogyan tehetjük meg? Logikus az intézkedés és szükséges. 
Egyértelmű, hogy nagyon nagy hiba a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszerben az, 
amit az előterjesztő orvosolni kíván. Tehát a szennyezetlen talajok elhelyezésének 
kérdése egy nagyon-nagyon szükséges intézkedés, csak mindezt úgy kellene 
megvalósítani, hogy ez garantálja azt, hogy ezzel a visszaélés lehetősége ne 
teremtődjön meg.  

Talán ismerik a Greenpeace Magyarországnak azt az anyagát, ami közel száz 
szennyezőforrást tárt fel Magyarországon, és ezeknek egy jelentős részénél olyan, 
magántulajdonban lévő telkek talaja is érintett, ahol például ezen jogszabályhellyel 
kapcsolatos élés lehetősége újabb kockázatokat vethet fel. Tehát itt nem tartjuk 
kellően indokoltnak a biztosítékokat ezzel kapcsolatban, ezért vannak aggályaink.  

Gyakorlatilag egyetlenegy pont van még, amivel kapcsolatban felmerülnek 
aggályaink. Ezt mondja a módosítás: az ártalmatlanítási művelet, ha törvény vagy 
kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a környezetvédelmi hatóság által kiadott 
hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető. Ez a szubszidiaritás elvét 
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megvalósítaná, hogy alacsonyabb szinten szülessenek döntések, de ugyanakkor most, 
jelen pillanatban a kormányrendelet felmentést adhat a környezetvédelmi törvény 
kötelezettségei alól, ami így elsőre alkotmányellenesnek tűnik, és szakmailag is 
vállalhatatlan. Az eredeti jogszabály, maga a törvény írta elő, hogy hulladékot kezelni 
csak hatósági engedéllyel lehet, és más megoldás erre nincs. Ezen alkotmányossági 
aggályok miatt, illetve az egyéb szakmai aggályaink miatt frakciónk nem tudja 
támogatni az előterjesztést. Köszönöm a szót, elnök úr.  

 
ELNÖK: Az ülés vezetését visszaadom elnök úr számára. 
 
(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi vissza.)   
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e más 

észrevétel vagy hozzászólás a vita első szakaszában. (Nincs jelentkező.) Megállapítom, 
hogy nincs ilyen. Megkérdezem helyettes államtitkár urat, hogy kíván-e reagálni az 
elhangzottakra. Megadom a szót. 

Dr. Rácz András válaszadása 

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen a szót. Heringes képviselő asszonynak azt tudom mondani, hogy 
nem arról van szó, hogy az adatokat nem sikerült beszerezni. Ön kifogásolja, hogy 
problémás a számlázás, és utána hozzáteszi, hogy a frakciójuk viszont nem támogatja 
azt a módosítást, hogy könnyebb legyen a számlázás. Tehát ez számomra 
ellentmondásosnak tűnik, de ön biztos ezt fel tudja oldani. Én nem értem ezt a 
véleményt így, meg azt sem, hogy miért azokat kell büntetni, akiknek az adatát - mert 
költözés volt, és az átvett nyilvántartás már nem helyes - nem pontosan tartja jelenleg 
nyilván a szolgáltató. Tehát nem értem.  

Elnök úr véleményével kapcsolatban: ez a foltozgatás nagyon szakmaiatlan 
kifejezés egy törvénnyel vagy egy jogszabállyal kapcsolatban. Mert, mint jogász is, azt 
tudom mondani, hogy egy jó jogszabály folyamatosan változik, ahogyan az élet is 
változik. Tehát öt perccel ezelőtt más volt, és öt perc múlva is más lesz, sőt azt sem 
tudjuk, hogy öt vagy tíz perc múlva mi lesz, ezért a napok, hetek, hónapok és évek 
alatt, ahogyan a fennálló viszonyok változnak, azt a jogszabályoknak is követniük kell, 
hiszen ha a jogszabályokban egy állandóság mutatkozna meg, akkor eljár fölöttük az 
idő, vagy messze esnek egy idő után a valóságtól. Én úgy látom szakmailag és jogilag 
is, hogy egy jó jogszabály gyakran módosul, és alkalmazkodik a megváltozott 
viszonyrendszerekhez.  

Az azbeszttel kapcsolatban: ez csak egy technikai módosítás, ami most bekerül, 
pontosan azért, hogy egy jövőbeni, átfogó kormányzati intézkedésnek megteremtse a 
lehetőséget, de gondolom, azzal elnök úr sem ért egyet, azzal a gyakorlattal, hogy 
jelenleg, mondjuk, egy családi ház tetőszerkezetéről származó azbesztpala lerakása 
többe kerül, mint a vadonatújonnan megvásárolt cserép, és ezért jelenleg az illegális 
lerakásnak az egyik jelentős tétele pontosan ez a lakossági azbeszthulladék. Ezzel 
kapcsolatban szerettünk volna vagy szeretnénk környezetünk és egészségünk védelme 
érdekében egy átfogóbb intézkedést, hogy ez a gyakorlat ne így legyen, hiszen 
tulajdonképpen életszerű - ha többe kerül maga a veszélyes hulladéktól való 
megszabadulás, mint az új tető -, hogy akkor nagyon sokan élni fognak a törvénytelen 
és az illegális lerakásnak a lehetőségével.  

A szennyezetlen talajjal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy vizsgálat van, 
tehát nem arról van szó, hogy bevizsgálás nélkül. Ugye, a mostani szabályozás szerint, 
illetve a hulladék keretirányelv szerint is, hogyha elviszek egy idegen helyrajzi számra 
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- telken belül úgy mozgatom a talajt, ahogy akarom, hiszen az az én telkem, tisztában 
vagyok vele elvileg, hogy mit vásároltam, de ha már egy másik helyrajzi számra -, akár 
a szomszéd telekre viszem át azt a talajt feltöltésre, akkor vizsgálat szükséges. Ez most 
is elő van írva, és a jövőben is elő lesz írva, teljesen természetesen, hogy meg kell 
vizsgálni, hogy szennyezetlen-e valójában vagy valóban ez a talaj. Egyébként itt azért 
hozzáteszem, hogy az olyan jelentős kármentesítendő területek vagy 
környezetszennyezések remélhetőleg azért az ingatlanok tulajdoni lapjára fel vannak 
jegyezve, hiszen a hatóságok ezeken az emblematikus helyszíneken rendre évek óta 
kármentesítési kötelezettségeket meg hatósági határozatokat adnak ki, de 
előfordulhat ilyen helyzet véletlenül is, vagy a hatóság tudta nélkül is, vagy ingatlan-
nyilvántartási feljegyzés nélkül is, ezért a vizsgálat nagyon fontos, és továbbra is 
fennmarad. Itt azt szeretnénk egységes mederbe terelni, hogy például ne legyen 
esetlegesen olyan gyakorlat, hogy, mondjuk, az egyik hatóság megköveteli, hogy a 
földet vagonírozzák be, szállítsák el egy hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező 
telephelyre, és ott írják elő a vizsgálatot, majd szállítsák vissza ugyanoda, csak egy 
helyrajzi számmal arrébb. Tehát abban szeretnénk könnyíteni, hogy ez a vizsgálat 
történhessen meg a helyszínen, illetve ennek a részletes szabályait azért szeretnénk 
egy rendeletben körülírni vagy leírni, hogy országosan egységes legyen ezzel 
kapcsolatban a hatósági gyakorlat.  

Az ártalmatlanítás, ami engedély nélkül végezhető, vagy felmentés lesz rá, és az 
elnök úr ebben aggályokat lát, ezzel kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy ez 
egy nagyon szűk kör, és ezt a felmentést a hulladék keretirányelv tartalmazza. 
Egészen pontosan úgy szól ez, hogy a HKI 24. cikke mondja azt, tehát az európai 
uniós hulladék keretirányelv, hogy mentességet kaphatnak azok a létesítmények vagy 
vállalkozások, akik a saját és nem veszélyes hulladékukat a termelés helyén 
ártalmatlanítják. Tehát itt kaphatnak mentességet az engedély beszerzése alól, amit, 
mivel ez egy uniós kötelezettség vagy uniós előírás, ezt nekünk pontosan le kell 
követni a hulladéktörvényünkben is. Itt a védelem fellazítása vagy a jelenleg 
biztosított védelmi szintnek az áthágása nem történik meg, hiszen a hasznosításra 
már most is megvan a hulladéktörvény felhatalmazása. Ez csak egy felhatalmazás, 
nem azt jelenti, hogy a védelmi szintet csökkenteni kell, ez egy felhatalmazás 
részletesebb rendeleti szintű jogalkotásra, amiben még akár szigoríthatjuk is a 
kérdést, ha arról van szó. És most a hasznosítás mellett az ártalmatlanításra is 
teszünk egy felhatalmazást, hogy kormányrendelet készülhessen. 

Én azt gondolom, hogy ha minél részletekbe menőbb, minél alacsonyabb 
szintű egy jogi szabályozás, tehát nemcsak egy-két mondat rendelkezik a törvényből, 
aztán a többit majd a hatósági gyakorlatra bízzuk, hanem a részleteibe menően 
végrehajtási rendeletekkel szabályozzuk a kérdést, akkor a védelem szintje sokkal 
jobban biztosított, mintha két-három mondattal elintézve a jogszabályban, egy 
kérdést hagyunk a levegőben lógni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bencsik János alelnök urat megkérném, hogy 

vegye még egy pillanatra vissza az elnöklést, hogy tudjak reagálni két gondolatra.  
 

(Az ülésvezetést Bencsik János alelnök veszi át.) 
 
ELNÖK: Sallai úré a szó. 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen a válaszait helyettes 

államtitkár úrnak. A foltozgatás szóért bocsásson meg nekem, a jó isten nem 
büntetett azzal, hogy jogász legyek, ezért köznyelvi használatban metaforaként 
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használtam, és ha bár, mint tudja, életem legtöbb részében ökológiát tanultam, ezért 
feltétlen híve vagyok az adaptív rendszereknek. Ennek ellenére egy jó jogszabály 
megfelelő előkészítése nem nélkülözheti a kellő körültekintést és a megfelelő 
stratégiai célok meghatározását. Tehát mindaddig, amíg maga a jogszabály 
szemléletileg nem a hulladék keletkezésének a csökkentését irányozza elő, és nem 
ennek érdekében valósít meg mindent, addig a foltozgatás kifejezéssel mindössze azt 
mondom, hogy a javító szándékú, apróbb módosítások nem fogják az egész rendszert 
kijavítani, tehát nem tudja nélkülözni azt, hogy újragondoljuk azt, hogy milyen 
problémák is vannak.  

Első felvezetésében említette az ombudsmani ajánlást az adatkezeléssel 
kapcsolatban. Ezt mindössze csak azért említem meg képviselőtársaimnak, mert a 2. 
napirendi pontnál érdemes lesz az ombudsmani ajánlást - ha most alkalmazzuk, és 
figyelembe vesszük, ott is - esetleg alkalmazni. Tehát erre majd akkor visszatérek. 

Két dologra szerettem volna még felhívni a figyelmét. Nézze el nekem köznépi 
magatartásomat, de én például a jofogas.hu internetes portált rendszeresen 
olvasgatom, és látom azt, hogy sajnos nem az az általános gyakorlat, hogy, mondjuk, a 
lekerülő hullámpalák egy jelentős része ártalmatlanításra kerülne, hanem ezek újból 
és újból kereskedelmi forgalomban használt termékként eladásra és értékesítésre 
kerülnek. Tehát mindaddig, ameddig szemléletileg az általános felhasználót nem arra 
ösztönözzük, hogy eltüntesse az egészségügyi kockázatot jelentő alapanyagokat teljes 
mértékben a rendszerből, addig a kisebb módosítások nem fognak önmagukban 
javítást eredményezni. És nem pusztán azért nem, mert a jogszabály ebben hibázik, 
hanem azért nem, mert az életszerűség más. Onnantól kezdve, hogy nem önök, 
hanem az önök elődei kormányon, mondjuk, bevezették a központosított regionális 
hulladéklerakási rendszert, és a térségekből 20-30 kilométereket kell szállítani a 
hulladékot, és a hullámpala esetében nyilvánvalóan nem fog belekerülni a kukába, 
amikor leszednek egy tetőnyi hullámpalát, ezekben az esetekben ezeknek a kezelése 
sajnos nem fog úgy megvalósulni, hogy saját költségen 20-30 kilométert utaztassák. 
Tehát megpróbálják eladni, leadni, és ezek a kockázatok nem csökkennek. Ez a baj. 
Tehát maga a környezetbiztonság nem növekszik minden esetben ezekkel a 
módosításokkal, és ezért lenne jó, ha az életszerűséget néhány dologban sikerülne 
alkalmazni, és az azbeszt tipikus példája ennek.  

Még egy dologban szerettem volna reagálni, de ebben nem szeretnék vitát 
nyitni, legkisebb szándékom sincs erre, csak sajnos nem tudom osztani helyettes 
államtitkár úr optimizmusát, mikor azt mondja, hogy a saját udvarának a kémiai 
összetételével a talaj esetében legtöbben tisztában vannak. Sajnos addig, amíg az 
ingatlanpiac alakul, a magyar ingatlantulajdonosok túlnyomó többségében fogalmuk 
sincs, hogy mi van a talajukkal. Elképesztő mennyiségű kisüzem, kisvállalkozás 
foglalkozik mérgező anyagokkal, és ezeknek a kezelésére nagyon-nagyon rosszak a 
tapasztalatok szerte az országban. A környezetvédelem intézményrendszerének 
szétverése pont ezért jelentett nagyon súlyos sérelmet azon alkotmányos alapjog 
kezelésére, ami Magyarország állampolgárai számára biztosítaná a legmagasabb 
szintű egészséghez való jogot. Tehát mindezek alapján a frakciónk álláspontját 
fenntartom, elfogadom az előterjesztői indokokat, hogy a jobbítás szándéka vezetette 
az előterjesztést. Ennek ellenére sajnos a saját elvárásaim minimumának ez nem tud 
megfelelni. Köszönöm a lehetőséget.   

 
ELNÖK: Az ülés vezetését visszaadom Sallai úr számára. 
 
(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi vissza.)   
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e még kérdés vagy 
hozzászólás a vita első szakaszában. (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy erre 
nincs jelentkező és nincs indítvány. Áttérünk a részletes vita második szakaszára, 
miután lezártam az első szakaszt, és a második szakaszban a képviselői módosító 
javaslatokról dönthetnénk, amennyiben bárki nyújtott volna be ilyet. De miután nem 
történt ilyen, csak azt kérdezhetem meg, hogy a bizottság kíván-e benyújtani 
módosító indítványt a jogszabályhoz. (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy erre 
irányuló indítvány nincs. 

Ezért rátérünk a vita harmadik szakaszára, ahol először is döntünk a részletes 
vita lezárásáról. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a részletes vita lezárását. Kérem, 
hogy kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú igen. Így 
lezárjuk a vitát, és akkor a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról kell döntenünk. Kérem, hogy aki támogatja a részletes vitáról szóló 
jelentés elfogadását és benyújtását, az kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 7 igen, 2 
nem ellenében elfogadtuk. Köszönöm szépen. Nem kötelező, de a bizottságnak a 
szokásnak megfelelően, illetve a jogszabálynak, házszabálynak megfelelően van 
lehetősége kisebbségi előadót állítani, illetve a többségi véleményt képviselni a 
házszabály 117. § (1) bekezdése értelmében. Kérdezem Heringes Anita 
képviselőtársamat, hogy miután ketten maradtunk kisebbségben, kívánjuk-e a 
plenárison tolmácsolni a kisebbségi véleményünket. Ha megengedi képviselő 
asszony, én is megtenném, mert sajnos az általános vitán nem tudtam részt venni. 
Tehát megosztott időkeretben a kisebbségi véleményt tolmácsolnánk. A többségi 
véleményt nem kell bejelentenünk. Szavazni kell: megkérdezem, hogy a többségi 
vélemény álláspontját a plenárison kívánják-e a záróvitában képviselni? Igen. 
Indítványt tennék arra, hogy Manninger Jenő képviselőtársunk tegye ezt, ha nincs 
ellene kifogása. Ráutaló magatartással nincs kifogása, így kérdezem a bizottság 
tagjait: ki az, aki támogatja, hogy Manninger Jenő képviselőtársunk a többségi 
véleményt képviselje a parlament záróvitájában? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
egyhangú. Köszönöm szépen helyettes államtitkár úr munkáját és jelenlétét a 
napirend tárgyalása során, és valamennyi munkatársának, hogy megtisztelték 
bizottságunkat. (Dr. Rácz András: Köszönöm, jó munkát kívánok!) Köszönjük 
szépen.  

Az agrárium versenyképességének javítása érdekében egyes 
törvények módosításáról szóló T/18099. számú törvényjavaslat  
(Győrffy Balázs, Font Sándor, Jakab István (Fidesz) képviselők 
önálló indítványa)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Ezzel áttérünk a 2 napirendi pontra, ami az agrárium versenyképességének 
javítása érdekében egyes törvények módosításáról szóló T/18099. számon benyújtott 
törvényjavaslat részletes vitája. Szintén a házszabály 44. § (1) bekezdésének a-d) 
pontjáig meghatározott szempontok vizsgálatát kell megvalósítanunk, és ezen 
kötelezettségek teljesítése során az első szakaszát lefolytatni a vitának. Miután 
előterjesztő nem jelent meg, örülök neki, hogy a Földművelésügyi Minisztérium dr. 
Andréka Tamás főosztályvezető úr személyében képviselteti magát, így van lehetőség 
arra, hogy a kormány képviselőjeként a kormány álláspontját ismertesse velünk. Ha 
nem is előterjesztő, de talán megengedik képviselőtársaim, hogy a kormány jelen lévő 
képviselőjének adjam meg a szót, hogy ismertesse a véleményét az előterjesztésről. 
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Dr. Andréka Tamás indokolása 

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Földművelésügyi Minisztérium): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Ahogyan elnök úr is említette, nem a kormány az előterjesztője a 
törvényjavaslatnak, ezért magát a törvényjavaslatot nem kívánom ismertetni. A 
törvényjavaslatban foglalt módosítások vonatkozásában pedig azt a tájékoztatást 
tudom adni a bizottság tagjainak, hogy a kormány támogatja az ebben foglalt 
módosításokat.  

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Folytatnánk a vita első szakaszát. Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy ki az, aki a vita első szakaszában hozzá kíván szólni. Dr. 
Turi-Kovács Béla miniszter úrnak adom meg a szót. 

 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz) alelnök: A bizottság megállapítja a többségi 

véleményt szerint, hogy a T/18099. számú, az agrárium versenyképességének javítása 
érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat megfelel a 
házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdése szerinti, Alaptörvényből eredő, illetve a 
további szükséges jogi és jogalkotási követelményeknek. Ez a javaslat módosítja a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt, a határértékek módosításával 
kedvezményt ad az öntözés esetén fizetendő vízkészletjárulékból.  

Módosítja a vad védelméről szóló, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 
szóló 1996. évi LV. törvényt, a 2016 óta megreformált vadászati törvényt korrigálja 
néhány ponton az eddigi tapasztalatok alapján. 

Módosítja a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényt, 
kisteljesítményű erőművek vagy egyes vízi létesítmények kialakításának eseteiben 
egyszerűsít az engedélyezési szabályokon, illetve mentesít a földvédelmi járulék 
megfizetése alól.  

Módosítja továbbá az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 
szóló 2009. évi XXXVII. törvényt, egyértelműsíti, hogy a tavaly elfogadott új 
erdőtörvény erdőtervezésre vonatkozó szabályait a folyamatban lévő erdőtervezési 
eljárásokban is alkalmazni kell.  

Végül módosítja a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes 
kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. 
törvényt. A módosítások a mezőgazdasági termelők pozícióit erősítik a felvásárlókkal 
szemben. Többségi vélemény előadásakor nem lehet mellőzni a jövő nemzedékek 
szószólójának figyelemfelhívására vonatkozó előterjesztését, illetve javaslatát.  

Ebben a jövő nemzedékek ombudsmanja több észrevételt tesz, az 
észrevételeket az Alaptörvény P) cikkére, illetve az Alkotmánybíróság két korábbi 
döntésére alapozza. A megítélésünk szerint az előterjesztés több tekintetben nem 
alapos. És pedig azért nem alapos, mert az az érdemi észrevétel, amelyet az 
ombudsman tesz, mely szerint a jogszabályokban korábban fellelhető garanciális 
elemek hatékonysága, maga a védelmi szint csökkenése akadályozandó, illetve annak 
mértéke legalább a szabályozás módosítását megelőző szinten tartandó, mondja az 
ombudsman, illetve idézi az Alkotmánybíróság korábbi döntéséből, ez esetben nem 
áll fenn.  

Az a helyzet, hogy önmagában az a körülmény, a mi meggyőződésünk szerint, 
mely szerint a vízgazdálkodásról szóló törvény, ahol elsősorban ez az észrevétel 
elhangzik, az ott csökkentendő fizetési kötelezettség, a kedvezmények és az öntözés 
esetén fizetendő vízkészletjárulékból való mentesítés nem azt eredményezi, hogy 
csökken a védelem, hanem azt eredményezi, hogy egy fokozott védelmet kell 
biztosítani az ellenőrzések során, és ezt nyilvánvalóan lehet is teljesíteni. Önmagában 
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a csökkentése az ilyen fizetési kötelezettségnek nem eredményez olyan 
természetkárosítást, ebből nem következik természetkárosítás, amelyet egyébként az 
ombudsman feltételez. Ez én meggyőződésem szerint is az a helyzet, hogy a védelmi 
szint fenntartása alkotmányos kötelezettség. Azonban, ha ezt a védelmi szintet oly 
módon alkalmazzák, hogy nem lehet olyan kedvezményeket adni, például az öntözés 
esetén, amely igen kívánatos, hiszen Magyarországon az öntözés jelenleg egészen 
mélyponton van, mondjuk, az 1977-es állapotot néztem meg, ahhoz képest nagyjából 
egészében még egyharmadot sem ér el a jelenlegi öntözött területek mértéke. 
Márpedig kívánatos, ha hiszünk abban mint környezetvédők, és elfogadjuk, hogy van 
éghajlatváltozás, nyilvánvalóan van, ebben az esetben a felkészülés jegyében az 
öntözés nem mellőzhető. Következésképpen az öntözést úgy kell megvalósítani, hogy 
az elérhető legyen a kisebb gazdaságok számára is. Márpedig ez a javaslat 
meggyőződésem szerint elsősorban ezt célozza. 

A termőföld védelméről szóló javaslatra is észrevételt tesz az ombudsman. Ez a 
javaslat meggyőződésem szerint csak akkor lenne alapos, első látásra bennem is 
aggályokat keltett a törvényjavaslat, akkor lenne alapos, ha nem lennének meg azok 
az egyébként védelmi eszközök, amelyek az alacsonyabb szintű jogszabályokban is 
jelen vannak. Következésképpen meggyőződésem szerint alkotmányos aggályok ez 
esetben az előterjesztéssel kapcsolatban nem merülnek fel. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a hozzászólást és a tartalmas információkat az 

előterjesztésről. Kérdezem, hogy az első szakaszban ki kíván hozzászólni. (Nincs 
jelentkező.) Miután nem látok jelentkezőt, megkérem Bencsik János alelnök urat, 
hogy vegye át az ülésvezetést, hogy elmondhassam frakcióm álláspontját.  

 
(Az ülésvezetést Bencsik János alelnök veszi át.) 

 
ELNÖK: Sallai elnök úré a szó. 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen a szót. Elsőként is meg 

szeretném köszönni dr. Turi-Kovács Béla képviselő úrnak, alelnök úrnak, hogy 
ismertette az ombudsmani álláspontot, hiszen sokszor úgy tűnik, hogy csak abban az 
esetben szokta ezt a kormány megtenni vagy kormánypárti képviselőtársaim, ha az 
párhuzamos vélemény egy-egy kormánypárti előterjesztéssel. Ugyanakkor az 
értelmezéséhez majd néhány kiegészítést tennék, hiszen véleményem szerint egy 
környezetjogban jártas egyetemi tanár, professzor álláspontja az alkotmányjog 
megítélése szempontjából releváns lehet mindezen kérdések figyelembe vételéhez.  

A benyújtott, az agrárium versenyképességének javítása érdekében egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat egy tipikus fideszes, „adjunk az 
unokának cukorkát, és verjük meg a nagymamát” jellegű javaslat, ami azt jelenti, 
hogy néhány pozitív intézkedés mellett néhány vállalhatatlan intézkedést is 
egybecsomagol, és ezen egybecsomagolással próbálja átnyomni ezt a parlamenten.  

Nagyon röviden, ha áttekintjük az előterjesztéseket, akkor az első, a 
vízgazdálkodási törvényben megfogalmazott kiterjesztő, ami évi 400 ezer köbméter, 
illetve hektáronként 25 ezer köbméter ingyenes vízhasználati lehetőséget teremt elő. 
Azt gondolom, hogy miután többségében vagyunk vidéki képviselők ebben a 
bizottságban, nagyjából fel tudják mérni, hogy hektáronként 25 ezer köbmétert 
hányan öntöznek különböző térségekben, és mennyien tudják kihasználni ezt a 
lehetőséget. Ez semmi más, mint a MAGOSZ-nak, hiszen MAGOSZ-osok az 
előterjesztők, a MAGOSZ-nak az eddigi „milliárdos támogatásokat a milliárdosoknak” 
politikájának folytatása, hiszen az ezzel kapcsolatos élés lehetősége majd leginkább 
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Mészáros Lőrinc és családjának, Csányi Sándornak és családjának fog érdemi 
jelentőségű segítséget adni, senki másnak.  

Ez a politikai része a dolognak. A szakmai-tartalmi része az, hogy ez nagyjából 
szembemegy minden korábbi fenntarthatósági célkitűzéssel. Szembemegy az 
Alaptörvény vonatkozó cikkeivel, a fenntartható természetierőforrás-használat 
alapvető igényeivel, és szembemegy az Országgyűlés által elfogadott nemzeti 
fenntartható fejlődés keretstratégiának a rendelkezéseivel. Minden további nélkül 
meglenne a lehetősége a kormánynak, hogy egy fenntartható vízgazdálkodással, a 
vízmegtartó képesség tájaink általi tározóképességét javítandó célkitűzéssel tegyünk 
annak érdekében, hogy a mezőgazdasági szerkezethez és a fenntartható 
tájhasználathoz minél jobban rendelkezésre álljon a felszín alatti vízkészlet. De ez 
gyakorlatilag, ami most az előterjesztésben szerepel, ez a korlátlan használat irányába 
mozdul el.  

A vadvédelmi törvény másik érintett részében - mint mondtam - olyan 
intézkedések vannak, amelyeket frakciónk is tud támogatni. Gyakorlatilag a 
bérvadászat fogalmát definiálja, a hivatásos vadász ellenőrzési lehetőségeit növeli, 
ami viszont már a fenntarthatóbb tájhasználatban nyújt segítséget, ha javítjuk a 
technológiai hozzáférés lehetőségét a hivatásos vadászoknak. A tájegységi fővadászok 
szaktanácsadási tevékenysége bővül, ami szintén hasznos lehet a fenntartható 
tájhasználathoz, illetve a vadgazdálkodási törvényt azzal is módosítja, hogy a 
vadászati üzemtervi időszakot egységesen húszéves időtartamban határozza meg, ami 
egy-egy fás vegetáció esetében még így is egy minimumidőnek tűnik ökológiai 
léptékkel, hiszen nagyvadak betelepítése esetén még legalább ez az időtávlat 
szükséges. Tehát ez is egy pozitív intézkedés lehet, ha a gyakorlati végrehajtás is jó 
lesz.  

A harmadik részben a termőföld védelméről szóló javaslattal kapcsolatban a 
termőföld hasznosítási kötelezettségének teljesítését lazítja fel teljes mértékben a 
törvény. A 2002-2010 közötti kormányok sajnos nagyon kis mértékben vették 
figyelembe a tájhasználóknak, a gazdálkodóknak a véleményét ezen jogalkotásnál, 
most nagyjából átesnek a MAGOSZ-os előterjesztők a ló túlsó oldalára, és nagyjából a 
józan ész és a nemzet érdekeivel ellentétesen a gazdálkodói szempontokat tartják 
szem előtt, hiszen a termőföld más célú hasznosítása esetén a teljes mentesítés a 
hatósági engedélyezés a földvédelmi járulék megfizetése alól egy hibás intézkedés. Ez 
abban az esetben lenne kezelhető - amit jelen pillanatban nem kezel az előterjesztő -, 
ha konkrétan definiálná, hogy a tájgazdálkodási célok megvalósításához, mondjuk, az 
alacsony termőképességű talajok, a volt folyómedrek, a korábban belvízzel 
kockázatossá nyilvánított területeket vonná ki az ilyen jellegű termelési 
kötelezettségek alól. De nem ezt teszi. Egyértelműen azt teszi, hogy az új 
zöldbáróknak vagy narancsbáróknak - nem tudom, minek kell pontosan nevezni -, 
akik földhez jutottak, és nem kívánnak nagyon a földdel bajlódni, azoknak a 
lehetőségeit kibővíti arra, hogy gyakorlatilag ne is kelljen, csak egyszerűsített 
eljárásban a termőföld más célú hasznosítását megvalósítani. Véleményem szerint ez 
egyáltalán nincs rendben, a tájgazdálkodási szempontoknál alapvető kellene hogy 
legyen, hogy a táji adottságokat az ilyen jellegű intézkedéseknél alapvetően 
figyelembe vegye.  

Ugyanígy probléma, hogy mentesíti a földhasználókat a földvédelmi bírság 
kiszabása alól egy, illetve öt éven túl, ami szintén csak egy olyan indokolatlan 
lehetőség, ami nagyjából a földvédelemmel kapcsolatos anarchia irányába mozdul el. 

Az erdőtörvény módosításával kapcsolatban van olyan rendelkezés, a 105. §-
nak a módosítása, ami elfogadhatónak tűnik, és ezért ez szintén támogatható rész, 
ellenben az 5. pontban, az agrárkamarai törvénynek a módosításában megint 
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kiterjeszti az agrárkamara jogköreit. Elfogadhatatlannak ítéli meg frakciónk, hogy az 
agrárkamara elnöke saját jogköreinek a növelése érdekében nyújt be országgyűlési 
képviselőként javaslatot, hiszen ez nagyjából a totális erkölcsi és morális 
összeférhetetlenség alapja lenne, hogy jogalkotó szerepkörben a saját hatásköreit 
bővítse. Egyben felmutatja ez is az FM totális inkompetenciáját, hiszen amennyiben 
az országos jégkármegelőző rendszer működtetésére irányuló törekvés nincs az FM-
ben, ez újfent az FM kapitulációját jelenti egy szakmai területről, ha nem tud 
megfelelni egy szakmai feladatnak. Lassan azt mondhatnánk, hogy nyugodtan 
küldjük haza ezeket a jóembereket a Kossuth térről, az FM-re nincs szükség, ott van 
Győrffy Balázs meg az agrárkamara, és adjuk át ezeket a hatásköröket, ha ott van 
törekvés ezek megvalósítására. 

Az utolsó részben a mezőgazdasági termékpiacok szervezéséről és a termelői és 
szakmaközi szervezetekről szóló törvényt módosítja. Megítélésem szerint, illetve 
frakciónk álláspontját képviselve elmondhatom, hogy a termékek, beszállítók 
védelmével kapcsolatos intézkedések kifejezetten elősegíthetik a kisgazdálkodóknak 
és kistermelőknek a lehetőségeit. Ugye, ez felhatalmazást ad egy nemzeti minősítési 
rendszer létrehozására az erdészeti támogatásokkal kapcsolatban, és ezek kifejezetten 
hozzá tudnak járulni egy igazságosabb és jobb kereskedelmi rendszer kiépítéséhez, 
ezért ezek a részei szintén támogathatóak.  

Mindezek miatt egy tartózkodás az, amit frakciónk részéről az előterjesztőknek 
ígérhetek, hiszen néhány pozitív intézkedés mellé nagyon-nagyon súlyos problémákat 
tartalmaz az előterjesztés.  

Annyira hadd utaljak vissza dr. Turi-Kovács Béla miniszter úr, alelnök úr 
véleményére, aki szerintem nagyon helyesen figyelmünkbe ajánlotta dr. Bándi Gyula 
professzor úrnak a javaslatait, amelyet a jövő nemzedékek szószólójaként tett meg a 
18099. törvényjavaslatot illetően, aki nagyon súlyos alkotmányossági aggályokat 
fogalmaz meg.  

A 4. oldaltól a törvényjavaslat általános rendelkezéseiben már egyértelműen 
rögzíti, hogy az Alkotmánybíróság határozatai egyértelműen felhívják a figyelmet 
arra, hogy az állam kötelezettsége a megfelelő garanciarendszer kialakítása és 
fenntartása, és ezeket a garanciákat érintő jogalkotás során mindig vizsgálni kell. Ez 
alól a mostani módosítás kifejezetten kibújókat teremt és ad, és emiatt látom 
aggályosnak az ezzel kapcsolatos előterjesztést. Mindez azért is érdekes az 
elmondottakkal kapcsolatban, mert az alkotmányossági kötelezettségek során kedves 
dr. Turi-Kovács Béla képviselőtársam felhívta a figyelmet arra, hogy hogyan állunk a 
70-es évektől számítottan a vízhasználattal kapcsolatban, amiben teljesen igaza van, 
hiszen az öntözési rendszereink nem érték el a korábbi szintet. Ugyanis el kell 
mondanom, hogy a csapadékszintek sem érik el a korábbi szintet, és addig, míg az 
éves csapadék átlagos mennyisége az ország teljes részén 500 mm fölött volt a 80-as 
éveket megelőzően, addig ez nagyon sok tájegységben ma már a 400 mm-t sem éri el. 
Ennek megfelelően a klímaváltozás hatásaira reagálva nyilvánvalóan másféle 
vízkészlet-gazdálkodási szempontoknak kell megfelelnünk, mint kellett esetleg a 70-
es években. Azon túl, hogy a 70-es években mindössze egy 50-60-70 éves 
árvízgazdálkodási rendszerünk volt, ami a holtágak víztározó képességével és a 
holtmedrek víztározó képességével javította a talajok felszín alatti vizei 
gazdálkodásának lehetőségeit, míg mára ezek jelentős része feliszapolódott, az 
eutrofizáció beindult ezekben, és ez a mostani vízgazdálkodási rendszer nem teszi 
alkalmassá, hogy ennek megfeleljünk. És éppen ezért, ha megnézzük, mondjuk, 
azoknak a vízgazdálkodási rendszereknek a gyakorlatát, ahol még a mienkénél is 
kevesebb csapadék van, konkrétan, mondjuk, Izraelre tekintünk - és azért jó Izrael 
példának, mert ott töredék vízzel kell gazdálkodniuk, és ennek megfelelően -, ott a 
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felszíni öntözés gyakorlatát megszüntették. Gyakorlatilag két-három más öntözési 
gyakorlat terjedt el, mint a Magyarországon jelenleg honos, a téeszből megörökölt 
lineárrendszereknek az alkalmazása, ami egy rémesen vízpocsékoló és rossz rendszer, 
és ezeknek a fenntartásához kedvezményeket adni abszolút mértékben megvalósítja 
azokat az alkotmányossági aggályokat, amelyeket Bándi professzor úr 
megfogalmazott.  

Ugyanígy a törvényjavaslat módosítani kívánta a vízkészletjárulékra vonatkozó 
szabályokat. Itt is osztom Bándi tanár úr véleményét, hiszen azon indoklás, mely 
szerint a gazdálkodók versenyképességének növelését célzó jogszabályi feltételek 
meghatározásakor is figyelembe kell venni a nemzet közös örökségébe tartozó 
értékeinkhez kapcsolódó, az államot a mindenkori mást terhelő kötelezettségeket, ez 
egy alapvető igény. Az Alaptörvénynek pedig a legfontosabb részei pont azt mondják, 
hogy a nemzet egységének örökségét képező természeti erőforrások használata 
mindannyiunk feladata, és a kormánynak csak ezen keretek között lenne szabad a 
jogalkotási kötelezettségnek megfelelni.  

A 3. pontban a jogforrási szint megváltoztatása alkotmányossági aggályok 
felvetését indokolja, amiben emlékeztetem dr. Turi-Kovács Béla képviselőtársamat, 
hogy csak az elmúlt években is kétszer került sor az alkalmazására az 
alkotmánybírósági gyakorlatban, hiszen a nemzeti parkok NFA-hoz történő 
átsorolása, mint most a Natura 2000 területek értékesítésével kapcsolatban, ezen 
következetes alkotmánybírósági döntések azok, amelyeket alkalmazott a testület. 
Ugyanígy kiemelten kezelte Bándi professzor úr, hogy az Alaptörvény 
rendelkezéseivel ellentétesnek, az alkotmányos védelmet sértőnek tartja azokat a 
rendelkezéseket, amelyek a más célú hasznosításra vonatkozóan a szabályok 
enyhítésén keresztül teszik lehetővé a termőföld mennyiségi csökkentését és minőségi 
romlását, miközben az Alaptörvény a termőföld tulajdonszerzésére és hasznosítására 
vonatkozó szabályokat a hazai föld védelme érdekében csak sarkalatos törvényben 
engedi szabályozni.  

Mivel nem kívánok bizottsági tagtársaim idejével hosszabban visszaélni, 
mindössze azt tehetem, hogy részletesebben figyelmükbe ajánlom dr. Bándi 
Gyulának, a jövő nemzedékek szószólójának figyelemfelhívó küldeményét, amit, ugye, 
valamennyien megkaptak, hiszen egyértelműen mind a szakmai, mind az 
alkotmányossági aggályokat jól összefoglalja. Mindezek miatt javaslom kormánypárti 
képviselőtársaimnak, hogy ne támogassák ezt az egyéni képviselői indítványt, mert 
hosszabb távon a nemzet érdekére nézve ez sérelmeket okoz. Köszönöm a hozzászólás 
lehetőségét és a türelmüket.  

 
ELNÖK: Az ülés vezetésével kapcsolatos feladatokat visszaadom Sallai úr 

számára. 
 
(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi vissza.)   
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Dr. Turi-Kovács Béla alelnök úr kért szót. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz) alelnök: Köszönöm szépen, elnök úr. Csak 

két rövid pontosítás, amit fontosnak gondolok. Először is az, hogy a magam részéről 
semmiképpen nem támogatnék olyan természetű vízgazdálkodási változtatásokat, 
mint amire elnök úr célzott, amelyek kifejezetten a nagybirtok érdekét szolgálnák. Én 
azt gondolom, és remélem, hogy ez a fajta változtatás abba az irányba mozdítja el 
éppen az öntözéses gazdálkodást, amely egyfajta szövetkezés vagy más társas 
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megoldások felé mozdítja a lehetőségeket. Ebből pedig az következik, hogy ez kedvező 
változás lehet az eddigiekkel szemben.  

Még egy észrevétel: elnök úr hivatkozott arra, hogy miután én az 
éghajlatváltozást is megemlítettem, nyilván indokkal és okkal, hogy a 
csapadékmennyiség milyen mértékben csökkent az elmúlt időszakban, és egy izraeli 
példát hozott. Engedje meg, elnök úr, hogy azt mondjam, hogy teljesen más 
helyzetben vagyunk – hála istennek –, mint Izrael. Mi egy alvízi ország vagyunk, aki 
tud gazdálkodni azzal az egyébként rendelkezésünkre álló és meglehetősen bőséges 
vízmennyiséggel, amely az év nagy részében rendelkezésünkre áll vagy nem. Ezért azt 
gondolom, hogy még a kis lépések is abba az irányba, amelyek ezt a gazdálkodást 
segítik, támogatandók. Más kérdés, hogy azzal teljesen egyetértek, hogy egy szélesebb 
körű megoldás is szem elé kell hogy kerüljön közép- és hosszú távon.  

És végül a termőföld védelméről, amit elmondott elnök úr, azzal nagyrészt 
egyetértek, azzal a különbséggel, hogy az én meggyőződésem szerint ez egy kicsinyke, 
nem túl nagy lépés ebbe az irányba, hiszen magam is fontosnak tartanám, hogy 
például az alföldi szikes talajok tekintetében a volt mederből visszamaradt 
területeken egy központi megoldás kerüljön nem képviselői előterjesztés alapján, 
hanem egy átfogó vizsgálat alapján majd a Ház elé. De addig, amíg ezekre nem kerül 
sor, addig ellentétben azzal, amit az előzőnél elmondott elnök úr, én a kislépéses 
változtatásokat is szükségesnek tartom a törvények esetében. A Code Civil alapjaiban 
ma is sok mindenben érvényes, csak éppen nem lehetne már ráismerni, mert az apró 
változtatások az igényeknek és az idő változásának megfelelően folyamatosan 
változásokat hoztak. Én azt gondolom, hogy jó szívvel lehet támogatni az 
előterjesztést.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyit szeretnék még csak rögzíteni a 

jegyzőkönyvben is, hogy valamennyi képviselőtársam ezúton is értesüljön róla, hogy a 
jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes valamennyiünk számára 
megküldte a nem konkrétan ezen jogszabályhoz elkészített, A jövő nemzedékek 
szószólójának elvi állásfoglalása a felszín alatti vizek védelmében, illetve A jövő 
nemzedékek szószólójának elvi állásfoglalása a talajok védelmében című szakmai 
anyagait. Mind a két szakmai anyagot áttekintettem, mindkettőt szakmailag 
megalapozottnak és jónak ítéltem meg, nagyon-nagyon jó lenne, ha ezeknek, a 
szakértők által készített anyagoknak a tartalmi elemei be tudnának kerülni a 
jogalkotásba. Egyben köszönöm a válaszokat dr. Turi-Kovács Bélának. Azt hiszem, 
hogy alapvetően nem a céljainkban különbözünk, hanem abban van nézetkülönbség, 
hogy amíg Turi-Kovács Béla valami, számomra érthetetlen oknál fogva tud továbbra 
is hinni és bízni a kormánypárti képviselők törekvéseiben, addig nekem ez irányú 
tapasztalataim a legkisebb mértékben sincsenek, ezért nyilvánvalóan nem ugyanazt 
látom ebben az előterjesztésben, mint képviselőtársam.  

Megkérdezem, hogy a vita első szakaszában ki az, aki még hozzá kíván szólni. 
(Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. Megkérdezem Andréka 
főosztályvezető urat, hogy kíván-e bármire reagálni a kormány képviseletében. Igen, 
megadom a szót.  

Dr. Andréka Tamás reagálása 

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Földművelésügyi Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Nagyon röviden. A vízkészletjárulék, ahogyan ezt ombudsmanhelyettes úr is 
rögzítette, hatékony ösztönző jellegű, vízárpolitikai eszközként kell hogy működjön. 
Egy öntözési beruházás tervezésekor alapvető szempont a gazdálkodó oldaláról, hogy 
az öntözés költségeit, a termék előállítása során felmerülő költségét a termék árában 
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mennyiben tudja érvényesíteni. Nyilvánvalóan nagyüzemi gazdálkodás keretei között 
kevésbé megterhelő ezeknek a költségeknek a porlasztása, a termék árában való 
megjelenése, mint a kisgazdaságok esetében. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy mi a 
célja ennek a vízkészletjáruléknak. Természetesen az elsődleges cél a víztakarékos 
gazdálkodás irányába való ösztönzése a gazdálkodónak. Ugyanakkor ennek más 
eszközei is léteznek. Meg kell egymástól különböztetni a felszín alatti és a felszíni 
vízforrásból történő öntözést. A felszín alatti öntözés esetében a jogszabályi 
rendelkezések már most is a víztakarékos, úgynevezett mikroöntözéses módszereknek 
az alkalmazását írják elő. Tehát a felszín alatti vizek védelmét már most is garantálják 
anyagi jogi jellegű jogszabályi előírások. A vízkészletjáruléknak a törvényjavaslat 
szerinti mennyiségekre vonatkozó csökkentése pedig pont a versenyképességét 
kívánja biztosítani az öntözésnek. Tehát, hogy megérje az öntözési beruházást 
elvégezni, olcsóbban tudjon termelni a gazdálkodó. Nyilván az öntözéssel a 
termelésnek a volumene is fokozható, tehát a versenyképességét ezáltal tudja úgy 
biztosítani, hogy ez nem megy a felszín alatti vizek minőségi, illetve mennyiségi 
védelmének a rovására.  

Ami a földvédelmi törvényt érintő módosításokat illeti, azt hiszem, van egy 
alapvető tévedés. Egyrészt a földhasznosítási kötelezettségre vonatkozó rendelkezések 
tekintetében szerintem azt elnök úr a saját gazdaságában is tapasztalta, például egy 
AKG típusú támogatás esetében teljesen más földhasznosítási kötelezettséget követel 
meg a támogatási konstrukció, annak a feltételei. Ezeket nem lehet törvényi szinten 
szabályozni, annyira részletes szabályozást igényel, hogy ez nem intézhető el a 
jogforrási hierarchiában a törvényi szinten. Ezeket alacsonyabb szintű, miniszteri 
rendeleti szinten kell szabályozni, ahogyan egyébként erre a támogatásijogcím-
rendeletekben is találunk már most is rendelkezéseket. Ez a módosítás mindössze 
ennek a törvényi alapját teremti meg. Tehát a földhasznosítási kötelezettség az uniós 
jognak megfelelően fő szabály szerint annyi, hogy a gyommentes állapotot kell 
biztosítani. Ez a horizontális, generális kötelezettsége minden termelőnek. Például, 
ahogyan mondtam, egy AKG típusú támogatás igénybevétele esetén további 
feltételeknek is meg kell felelni. Ezeket pedig miniszteri szintű szabályozásban 
érdemes rögzíteni.  

Ami pedig az ingatlanügyi hatósági engedélyezés nélküli, más célú hasznosítási 
módosításokat illeti, itt egyrészt a meliorációs jellegű tereprendezési munkálatok 
jelentek meg a törvényben, illetve a vízgazdálkodással összefüggő beruházásoknak a 
létesítése. Itt fontos azt megemlíteni, hogy mind a meliorációs tereprendezés, mind 
pedig a vízgazdálkodási beruházás esetében már egy talajvédelmi hatóság által 
jóváhagyott, engedélyezett terv alapján történő beruházás valósul meg. Tehát a talaj 
védelmének a szempontjai már egy hatósági engedélyezés keretében érvényesítésre 
kerültek. Gyakorlatilag bürokráciacsökkentésre irányul a törvényjavaslatban szereplő 
ezen módosítás, ami a második engedélyezését, illetve innen nézve már egy fölösleges 
engedélyezési kört szüntet meg. Ez ugyanaz a hatóság, ugyanezt a szempontot még 
egyszer megvizsgálja a más célú hasznosítási engedélyezés során. 

Az agrárkamarának a feladatkör-bővítésével kapcsolatban elhangzott, hogy 
akár mi haza is mehetnénk, hisz ha a kamara végzi ezt a tevékenységet, akkor a 
minisztériumra mi szükség van. Itt az országos jégkármegelőző rendszer 
létesítéséhez, illetve üzemeltetéséhez az új feladat, ami megjelent. Ezzel kapcsolatban 
azt fontos megjegyezni, hogy jelenleg Magyarországon is működik egy regionális 
jégkárelhárító rendszer. Ez Baranya, Tolna, illetve Somogy megye bizonyos 
területeire terjed ki, ez a NEFELA Egyesülés üzemeltetésében van, jelenleg is magán 
üzemeltetésben van, és azt fontos hozzátenni, hogy ez egy viszonylag nagy összegű 
beruházással járó fejlesztés, ha ezt országos szinten kívánjuk megvalósítani. Ehhez 
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pedig az Európai Unió a vidékfejlesztési program keretében forrásokat biztosított. 
Viszont ezt az állam nem tudja maga igénybe venni, tehát teljesen okszerű és helyes, 
hogy ezeknek a forrásoknak az igénybevételére a kamara vállalkozott azáltal, hogy a 
kamara elvégzi az uniós pénz felhasználásával magát a beruházást, az állam pedig 
segíti a kamarának a továbbiakban a jégkárelhárító rendszer üzemeltetésében végzett 
feladatát azáltal, amely módosítást már az Országgyűlés a tavaszi ülésszakban 
elfogadott. Az agrárkárenyhítési rendszer keretében befizetett források egy, 
törvényben meghatározott részét a jégkárelhárító rendszer üzemeltetésére minden 
évben biztosítja a költségvetés. Tehát itt a jégkárelhárítás keretében szerintem egy 
olyan konstrukciót sikerült kialakítani, ami a leghatékonyabban biztosítja a 
pénzeszközök felhasználását, méghozzá oly módon, hogy a központi kormányzat, a 
költségvetés, illetve az Agrárkamara együttműködésében valósul meg a rendszer 
kiépítése és utána az üzemeltetése. És ennek aztán a pozitív hatásait minden 
állampolgár fogja érezni, nemcsak a mezőgazdaság, hanem a teljes gazdaság 
vonatkozásában.  

A kisteljesítményű naperőművek vonatkozásában pedig annyit kívánok csak 
elmondani, hogy a kormányzat egy kiváló lehetőségnek tartja a mezőgazdasági 
vállalkozások számára a tevékenységük diverzifikálására azáltal, hogy a rossz, kevésbé 
jó termőadottságú területeken ilyen napelemtáblákat helyezhetnek el a gazdálkodók 
egy könnyített engedélyezési eljárás keretében. Fontos azt elmondani, hogy ez nem 
jár a föld felszínének a megbontásával, mindösszesen azoknak a póznáknak, 
oszlopoknak az elhelyezéséről van szó, amelyekre aztán ezeket a táblákat 
felfüggesztik. A gazdálkodó számára ez egy kiváló mellékjövedelem bevonását teszi 
lehetővé, a számításaink szerint egy kis gazdaság számára is éves szinten akár 
tízmillió forintos mellékjövedelmet tud biztosítani, ha így hasznosítja a napenergiát, 
hiszen ezt utána az országos elosztói hálózatban annak az üzemeltetője köteles 
megvásárolni tőle. Tehát ez kimondottan a mezőgazdaság szereplőinek a 
versenyképességét ösztönző módosítás tud lenni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a reakcióit. Annyiban elfogadom a véleményét, 

hogy a szabályoknak való megfelelési kötelezettség eltörlése valóban bizonyos 
tekintetben bürokráciacsökkentés, csak nem véletlen voltak szabályok ezeknek az 
erőforrásoknak a védelmével kapcsolatban, illetve tulajdonképpen elfogadom, hogy a 
kormánynak ez az álláspontja, hogyha valamit nem tud megcsinálni, akkor EU-s 
forrásokat úgy lehet igénybe venni, hogyha valakinek kiszerződöm a feladatot. De 
talán nem véletlen az EU-nak azon megkötése, hogy a kormányzat nem veheti ezt 
igénybe, ugyanis kormányzati alapfeladatok ellátásra az EU-nak nem szerepe 
finanszírozást adni. Az, hogy a kormány saját maga saját forrásaiból nem képes egy 
feladatot ellátni, és lecsalja az EU-s forrásokat úgy, hogy majd inkább odaadom a 
kamarának, ez egy elég szégyenletes teljesítmény a kormánytól. Tehát összességében 
szakmai indokként ezt nehéz elfogadnom, hiszen itt egyszerűen pénzlenyúlás 
történik.  

A módosító indítványokra mindjárt rátérünk a második szakaszban, de azt 
hiszem, hogy mindössze a címnek a megváltoztatása sokat magyarázna az egészen, 
mert így még a reakciók alapján is, ha a címe az lenne, hogy a MAGOSZ-os 
szabadrablások bővítésének lehetőségei, időszakos feladatainak ellátása a 
parlamentben, az lényegesen jobban tükrözné az előterjesztés egészét.  

Mindazonáltal a vita első szakaszát akár le is zárhatnánk, de nem lenne etikus, 
ha utolsó gondolataimmal ezt megtenném, ezért megkérdezem, hogy kíván-e valaki 
reagálni. (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy nincs ilyen, ezért lezárom a vita első 
szakaszát. 
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Áttérünk a vita második szakaszára. Képviselői módosító indítvány nem 
érkezett a bizottságunkhoz. Én képletesen, leginkább költői szándékkal a nevének a 
módosítására tettem javaslatot, amit akár bizottságiként benyújthatnánk, de nem 
hiszem, hogy ez nagy népszerűségnek örvendene. Ezért megkérdezem, hogy 
bizottsági módosítóra van-e bármilyen kezdeményezés. (Nincs jelentkező.) 
Megállapítom, hogy nincs ilyen, ezért a vita második szakaszát is lezárom.  

Rátérünk a 3. részre, elsőként a részletes vita lezárásáról kell döntenünk. 
Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki támogatja a részletes vita lezárását. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú. 

Illetve kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a részletes vitáról szóló jelentés 
benyújtását és elfogadását. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 igennel, 2 nem 
ellenében elfogadásra került. A korábbi rendelkezésnek megfelelően és a házszabály 
117. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jelezni kívánom, hogy kisebbségben 
maradtam véleményemmel, ezért a záróvitában ezt szívesen megosztom a parlament 
plenárisának nagyközönségével, már amekkora nagyközönség szokott ez lenni a 
záróvitákon. Illetve kérdezem azt, hogy dr. Turi-Kovács Béla alelnök úr többségi 
véleményét kívánja-e a záróvitában elmondani. (Dr. Turi-Kovács Béla: Nem hiszem, 
hogy szükség van rá.) Ebben az esetben erre nem teszek indítványt. Köszönöm 
szépen Andréka főosztályvezető úrnak, hogy rendelkezésünkre állt, és segítette a 
munkánkat. Ezzel a második napirendi pontot lezárom. 

Egyebek  

Rátérünk a harmadik napirendi pontra. Elsőként szeretném tájékoztatni 
önöket, hogy a Házbizottság ülése után derül ki, hogy lesz-e még törvényalkotási 
feladatunk, így az is, hogy kell-e bizottsági ülést ebben a félévben összehívnom, 
lehetséges, hogy év végéig erre már nem kerül sor. Ez csakis a Házbizottságon, illetve 
a kormány munkáján múlik, hogy nyújtanak-e be valamit. 

Tájékoztatni szeretném továbbá a bizottságot, hogy megkeresés érkezett a 
Veolia Energia Magyarország Zrt.-től, hogy 2017. december 14-én, csütörtökön a cég 
nemzetközi felső vezetése Magyarországra látogat, és nagyon szeretnének a 
bizottsággal találkozni, és tájékozódni a folyamatban lévő törvényalkotási 
feladatokról, európai uniós jogharmonizációról, akár a fenntartható energiapolitika 
várható alakulásáról. Talán elhibázott döntésként elfogadtam a felkérést, amivel 
elcsináltam egy délutánomat valószínűleg, de biztatom tagtársaimat, hogy 
amennyiben bárkinek van kedve ennek a cégnek a felső vezetésével találkozni, és 
eszmét cserélni velük, akkor kérem, vegyen részt ezen a találkozón december 14-én, 
és segítsen ki. 

Végül, de nem utolsósorban az egyebek között el kívánom mondani, hogy az én 
megítélésem alapján egy szégyenletes dolog történt az elmúlt ülésen, ahol - talán 
tudják - Fazekas Sándor bizottsági meghallgatása zajlott, és a bizottság három 
kormánypárti képviselővel képviseltette magát, és, ugye, nem voltunk itt többen. Ez a 
kisebbik baj szerintem, mert Fazekas Sándor teljesítményét értékelve nem lepődök 
meg, hogy ennyien vagyunk kíváncsiak a mondandójára, viszont azon meglepődök, 
hogy a mondandójának egy jelentős részében azzal foglalkozott - a jegyzőkönyv 
alapján -, hogy az ellenzéki képviselőket azzal kritizálja, hogy nem fontos nekik a 
környezetvédelem ügye, és azért nem jelennek meg az ő meghallgatásán. Ezt utólag 
jegyzőkönyvben vissza szeretném utasítani, és hozzá szeretném tenni, hogy a 
környezet- és természetvédelem terén nyújtott teljesítményének megítéléséhez 
alkottam képet meg nem jelenésemmel. Mindazonáltal hozzáteszem, hogy saját 
személyes elfoglaltságom volt, és négy év alatt összesen négy alkalommal hiányoztam 
a bizottság üléséről, tehát Fazekas Sándornak ez irányú megjegyzéseit nem tartom 



23 

túlzottan elegánsnak. Kérem, hogy ezt nézzék el nekem, de fontosnak tartottam, hogy 
jegyzőkönyvben erre reagáljak, ami történt. Megkérdezem, hogy egyebek között még 
bárkinek bármi más van-e? (Nincs jelentkező.) Nincs ilyen.  

Az ülés berekesztése 

Ezért tisztelettel megköszönöm valamennyiük munkáját, további szép napot és 
jó munkát kívánok!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 47 perc)  

 

Bencsik János 
a bizottság alelnöke 

 

Sallai R. Benedek  
a bizottság elnöke 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  

 
 

 


