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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 11 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirendi javaslat elfogadása  

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Szép jó napot kívánok valamennyiüknek! Nagy tisztelettel 
köszöntöm önöket. Köszöntöm a bizottság tagjait, vendégeinket és mindenkit, 
aki figyelemmel kíséri a bizottság munkáját. Az Országgyűlés Fenntartható 
fejlődés bizottságának 2018. február 7-ei ülését ezennel megnyitom. 

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Bencsik János alelnök úr 
jelezte a távollétét, és dr. Turi-Kovács Béla miniszter úr, alelnök úr 
helyettesíti, illetve Dankó Béla képviselőtársunk jelezte távollétét, őt 
Manninger Jenő képviselőtársunk helyettesíti, valamint hamarosan 
csatlakozik hozzánk Varga Gábor képviselőtársunk is. 

A határozatképesség megállapítása után a napirendre a kiküldötteknek 
megfelelően tennék javaslatot: Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló törvényjavaslat részletes vitájának 
lefolytatására kerülhet sor a házszabály 44. és 45. §-ának megfelelően, amit az 
Országgyűlés informatikai hálózatában a T/18783. számon lehet elérni. 2. 
napirendi pontként csak egyebek van jelen pillanatban tervezve. 
Megkérdezem, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e kérdés, 
hozzászólás vagy eltérő javaslat. (Nem érkezik jelzés.) Megállapítom, hogy 
nincs ilyen. Kérem, hogy aki a napirendet elfogadja, az kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen. 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről szóló T/18783. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

Ennek megfelelően soron következik Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési tervéről szóló T/18783. számú törvényjavaslat 
részletes vitájának a lefolytatása, amit kapcsolódó bizottságként folytatunk le. 

Megnyitom a vita első szakaszát, a törvényjavaslat házszabálynak való 
megfelelése, illetve a házszabály 44. § (1) bekezdése a), b), c) és d) pontjának 
való megfelelés vizsgálatát. Azt kell vizsgálnunk, hogy megfelel-e az 
Alaptörvénynek, a nemzetközi jogalkotásból eredő követelménynek, 
nemzetközi és európai uniós jogi szerződésekből eredendő kötelezettségeknek, 
és illeszkedik-e a jogrendszer egészébe.  

Az előterjesztő jelen van. Nagy tisztelettel köszöntöm a 
Miniszterelnökség képviseletében Füleky Zsolt helyettes államtitkár urat és 
valamennyi munkatársát, aki megjelent a bizottsági ülésen, és kérem, hogy a 
házszabály 44. § (1) bekezdésének megfelelően segítse a bizottság munkáját 
azzal, hogy figyelmünkbe ajánlja és ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
Megadom a szót.  

Füleky Zsolt helyettes államtitkár (Miniszterelnökség) 
ismertetője 

FÜLEKY ZSOLT helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Nagyon röviden - a koncepcionális 
részekre is visszatérve - a jogalkotó szándékát és a többéves szakmai 
előkészítő munkánkat szeretném önök elé tárni. 
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Azáltal, hogy az egész építésügyet próbáltuk meg átalakítani, a 
bürokráciacsökkentést véghez vinni és a lehető legtöbb olyan dolgot 
Magyarország számára biztosítani, amely által már a XXI. század vívmányait a 
hétköznapokban is tudja használni, így a területrendezés területén is, ahol az 
egyik legfőbb célunk ezzel az új, egységesített törvénycsomaggal, hogy a 
rendelkezésünkre álló legkorszerűbb digitális alaptérképeken tudjuk most 
már egységesen kezelni az országos illetőségű szabályozásokat.  

Ennek volt a feltétele, hogy azt a három törvényt, amely a 
területrendezésre vonatkozott, a Balaton-törvényt, a budapesti  agglomerációs 
törvényt, illetve az országos területrendezési tervet fuzionáltuk, 
egységesítettük, hogy a közöttük fennálló ellentmondásokat és a 
felülvizsgálatoknak a szinkronját is biztosítani tudjuk. Mi a szakmai előkészítő 
többéves munkánkban, hogy ezt a három törvényt egységesíteni kell, hogy 
mind a fogalmak egységes használata alapján, mind az egységes felülvizsgálat 
alapján, mind az egységes térképhasználat alapján indokoltnak tartottuk, 
hogy ez a három törvény egységesüljön, és azok a védelmi szintek, amelyek 
kialakultak ezekben a törvényekben, azok egységesen, könnyen értelmezhető, 
transzparens módon jelenjenek meg az új előterjesztésben is.  

Ezt azért hangsúlyozom, mert legfőképp a Balaton okán, ott is az egyik 
legfőbb környezeti és természeti értékünknek a védelme kapcsán született 
meg a Balaton-törvény, az abban lefektetett alapelveket ugyanúgy 
továbbvisszük a jelen előterjesztésünkben is, kiegészítve azokkal az országos 
illetőségű és jelentőségű egyéb területekkel is, amit az előbb említett másik két 
törvény is tartalmaz. Erre azért nyílt lehetőség, mert a digitálisalaptérkép-
állományunk mára már olyan szinten felfejlődött, és az Országgyűlés 
támogatásával és jóváhagyásával a nyár folyamán a parlament szintén 
elfogadta a tervezéshez szükséges ingyenes alaptérképek biztosítását, ami azt 
jelenti, hogy 18. január 1-jétől mind a települések, mind a megyék, mind a 
főváros és a kerületei ingyen kikérhetik a sok millió forintos alaptérképet. Mi 
szakmailag úgy éreztük, hogy egy kiindulópont nélküli félkezű óriás bármelyik 
döntéshozó is vagy jogszabály-előkészítő, hiszen nem áll rendelkezésükre az 
az egységes koordinátarendszer-alap, amit a digitális alaptérkép jelent. Ez 
most elhárult minden egyes település elől, és a tervezésre fordítható most már 
az a sok-sok milliós - kisebb településeknél 3-4-5 millió forint egy-egy digitális 
alaptérképből megmaradó összeg, a nagyobb településeknél tizen-, huszon-, 
akár a százmilliót is elérő nagyságrendű. Ilyen módon kívánjuk a tervezést is 
segíteni, hogy az az erőforrás, egyrészt szellemi, másrészt anyagi erőforrás, 
ami rendelkezésére áll a településeknek, kerületeknek, az a tervezésre 
forduljon, ne pedig a térképi adatállománynak a megvásárlására.  

Hogy ezek az alapvető objektív feltételek biztosítva vannak, a 
legfontosabb, amit említettem, hogy a védelmi szintjei Magyarországnak ilyen 
módon ne változzanak. Itt elsősorban a természetvédelmi, környezetvédelmi 
szempontok a legfontosabbak, illetve a szakmánkat illetően a tájkép- és 
településkép-védelmi szempontok ugyanilyen elbírálás alatt prioritást 
élveznek. (Varga Gábor megérkezik az ülésre.)  

Ilyen módon, ami még alapvető, koncepcionális döntés volt a 
jogszabályalkotás kezdete óta, hogy szerzett jogokat nem kívánunk érinteni, 
így nem belemenve a feloldhatatlan ellentétekbe és kifizethetetlen 
kisajátításokba, megvételekbe, amit a jogviszonyok tisztázatlansága 
okozhatna. Ilyen módon, ami szerzett jog, az továbbra is az marad az érintett 
területeken. A további beavatkozásokra tartottunk olyan irányelveket szem 
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előtt, amelyek egyrészt a környezetvédelmi, természetvédelmi szempontok, 
másrészt a tájképi és településképi szempontok maximális figyelembevételével 
ezt a fajta szabályozási keretet biztosítja mind az országos terv, mind a belőlük 
levezetett megyei, fővárosi, települési, kerületi tervek elkészítéséhez.  

Nagyon röviden, koncepcionálisan összefoglalva ezek az 
előterjesztésünk szempontjai.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen helyettes államtitkár úr tájékoztatását. 

Jegyzőkönyvben szeretném rögzíteni, hogy Varga Gábor képviselőtársunk 
csatlakozott a bizottság üléséhez, és jelezte, hogy Simonka képviselőtársunk 
helyettesítéssel bízta meg, tehát innentől kezdve a szavazásban így vesz részt. 

Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr, hogy felvezette a jogszabály 
bemutatását, és ennek a vitáját megalapozta. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a vita első szakaszában ki az, aki 
véleményt kíván formálni az elhangzottakkal kapcsolatban vagy a benyújtott 
javaslattal kapcsolatban. (Jelzésre:) Manninger Jenő képviselőtársam! 

A képviselőcsoportok véleményének ismertetése  

MANNINGER JENŐ (Fidesz): Javaslatot szeretnék tenni a többségi 
véleményre. A bizottság megállapítja, hogy a T/18783. számú törvényjavaslat 
megfelel a házszabályi rendelkezéseknek és az Alaptörvényből eredő, illetve a 
szükséges jogi és jogalkotási követelményeknek. 

A javaslat a kormány építésügyi bürokráciacsökkentési intézkedéseinek 
része. Az előzmények között megemlíthető a 2015-ben bevezetett egyszerű 
bejelentési eljárás, a 2016. évi településkép védelméről szóló törvény, illetve 
2017 tavaszán a digitális földhivatali alaptérképekhez való ingyenes 
önkormányzati hozzáférés lehetővé tétele.  

A jelen javaslat a területrendezési tervek megújítására vonatkozik, 
amelyek nagyon fontos eszközök hazánk országos jelentőségű értékei 
megóvásához és az önkormányzatok településrendezési feladatai 
koordinálásához.  

A javaslat az országos, a budapesti agglomeráció és a Balaton kiemelt 
üdülőkörzet területrendezési tervek új tervezési rendszerben, egy időben 
történő felülvizsgálatát és elfogadását célozza, egyúttal hatályon kívül helyezi 
az eddigi vonatkozó törvényeket. 

A javaslat fontos eredménye a különböző tervezési szinteken is 
egységes, a települési önkormányzatok által használt, nagyítható, az ingatlan-
nyilvántartási térképet alaptérképként használó tervlapok rendszere, melyek 
teljesen átjárhatóvá teszik a terület- és településrendezés rendszerét, 
hozzájárulnak a területrendezési tervek hatékony érvényesüléséhez, és 
alapvetően megkönnyítik a jogalkalmazást. A jelenleg meglévő védelmi 
szinteket nem csökkenti, a szerzett jogokat nem csorbítja.  

A javaslat hozzájárul a bürokráciacsökkentéshez: a jelenleg hatályos 
három helyett egyetlen törvényben rögzíti az előírásokat. Megteremti a 
jogszabályi előfeltételeit, hogy az elavult DTA-50-es alaptérképeket alkalmazó, 
miniszteri rendelettel elfogadott 43 vízpart-rehabilitációs tanulmányterv a 
tervrendszerből kivezetésre kerüljön, és helyére egyetlen, a partvonal-
szabályozási tervek majdani felülvizsgálatát tartalmazó kormányrendelet 
lépjen. Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen a véleményt. Megkérdezem, hogy van-e 
más hozzászólás. (Nem érkezik jelzés.) Miután nem látok ilyet, megkérném dr. 
Turi-Kovács Béla alelnök urat, hogy vegye át tőlem a levezetést, hogy tudjak 
szót kérni.  

 
(Az ülés vezetését dr. Turi-Kovács Béla, a bizottság alelnöke veszi át.) 

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

továbbiakban ELNÖK: Megadom a szót, elnök úr.  
 
SALLAI RÓBERT BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen. Nyilvánvalóan 

nem elnökként, hanem a frakció tagjaként a Lehet Más a Politika szakmai 
álláspontját szeretném képviselni. 

Helyettes államtitkár úrnak megköszönöm a bevezetést. Biztosíthatom 
arról, hogy államtitkár urat szakemberként kezelem, és nem politikusként, 
tehát a megfogalmazott véleményeimet megpróbálom ennek szellemében 
elmondani. Nagyon kérem, hogy ne politikai támadásnak vegye, hogyha 
kritikát fogalmazunk meg.  

Ha jól látom, ön túlnyomó többségében - és mondta is - szakmai 
szempontokat vett szemügyre, az építész szakmából érkezett, és a korábbi 
munkahelyei is ilyen jellegűek voltak. Tehát, gondolom, az épített 
környezetünk szempontjainak a szem előtt tartása fontos. Nekünk és ennek a 
bizottságnak viszont a természeti környezet az, ami kiemelkedő jelentőséggel 
meg kell hogy jelenjen a döntéseinkben. Ennek megfelelően, kellő kritikával 
nézve a törvényt - és bocsásson meg, ha nem azt emelem ki belőle, amivel 
egyetértünk, de nem érzem ezt posztomnak, hogy a pozitív részeket emeljem 
ki, hanem azt, amit alapvetően szemléletileg leginkább látunk. Az összes ilyen 
területrendezési fejlesztéssel kapcsolatos törekvésnek egy olyan rendszert 
kellene alkotnia, amely koncepcionálisan hosszú távra előrevetíti 
Magyarországnak és a Kárpát-medencének azt a természeti és épített 
környezeti jövőképét, amelyben élni fognak gyermekeink, unokáink. Ebben az 
esetben, hogyha azt nézzük, hogy Magyarország legfontosabb természeti 
erőforrása és ennek megfelelően a hosszú távú gazdálkodás alapja a termőföld 
és a termőfölddel kapcsolatos erőforrások, a fejlesztések egy jelentős része 
ennek szellemében kell hogy megvalósuljon, és az összes fejlesztési irány jó 
lenne, ha ezt alaptételként kezelné. 

Az, amit helyettes államtitkár úr elmondott felvezetőjében, az a baj, 
hogy jelentős részben jelen pillanatban nem látjuk a jogalkalmazási 
garanciákat, és ezzel a beterjesztéssel szintén nem teremtődnek meg. Az, hogy 
írott normaszövegek formájában, mondjuk, a Balaton-törvényben helyesen 
megfogalmazott szempontok megjelennek, ez nem jelenti azt, hogy az 
alkalmazás során ez meg is valósul. Mindaddig, ameddig a Balaton-törvény 
védeni akarja a Balaton sávjának a zónáit, közben meg többhektáros 
luxuskikötőket csinálnak, mondjuk, Balatonfenyvesre utalva, vagy kis 
Disneylandeket hoznak létre a természetes környezet kárára és a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park összképének rontására, addig mindezek az írott 
normaszövegek sajnos nem érik el azt a célt, amit helyettes államtitkár úr 
megfogalmazott itt. Tehát a legnagyobb problémának azt érzem, hogy 
semmiféle garanciákat nem látunk arra, hogy a jó néhány, számunkra 
puhítást jelentő, önök számára bürokráciacsökkentést jelentő törekvés meg 
tud valósulni. Tehát elviekben kapásból nem támogatnék semmi olyat, ami 
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kormányrendelet szintjére helyez vissza döntési kompetenciákat, mert habár a 
Fidesz korábbi pártállami elődje is szerette ezt a rendeleti szabályozást, ennek 
ellenére az Országgyűlés hatásköre csökkentésének ilyen irányú törekvéseit 
nem fogom tudni támogatni, és a frakcióm sem tudja támogatni. 

Alapvetően a mostani területrendezési rendszerben rettenetes módon 
hiányzik az a feladat, amit az Országos Területfejlesztési Tanács korábban 
ellátott, és amiben a régiók, megyék nagyobb súllyal részt tudtak venni, és 
amiben a civilek részvételével a társadalmi vélemények is be tudtak 
csatornázódni. Most ennek a jogszabálynak a szellemiségéből hiányzik ez, és 
nem nyújt garanciákat arra, hogy az ilyen szintű társadalmi részvétel és 
vélemény lehetősége megjelenik. Ez azért fontos, mert helyettes államtitkár úr 
úgy vezette fel, hogy hosszabb szakmai egyeztetés történt a jogszabály 
előterjesztésével kapcsolatban, ennek ellenére országgyűlési képviselőként és 
egy olyan szakbizottság vezetőjeként az országgyűlési benyújtásnál 
szembesültünk, tehát mikor bekerül az informatikai hálózatba, hogy ez 
egyáltalán készül. Hogyha komolyan gondolta volna a kormány, hogy ez 
ügyben legyen szakmai egyezetés, és esetleg egy ötpárti támogatás vagy 
nagyobb támogatás, mint ahogy Csepreghy államtitkár úr egy ötpárti 
egyeztetésen elmondta, hogy ezt szeretné, akkor ezt jó lett volna, hogyha 
alaposabban elkezdjük rágni, mert ahhoz meglehetősen nagy az anyag. 

Most, amiket leginkább kifogásolunk, és a házszabály 44. §-ának a 
vizsgálata során, hogy Magyarország Alaptörvényében foglalt fenntartható 
fejlődési kritériumok és a jövő nemzedékek lehetőségeinek védelme nem 
jelenik meg az anyag szellemiségében. Éppúgy problémaként rónánk fel azt, 
hogy a globális folyamatokkal kapcsolatos problémák, mint a klímaváltozás, 
nem jelenik meg szempontként, hogy ezt figyelembe vegye, hogy az egész 
Homokhátság vagy az Alföld vízellátási problémáinak a jelentős részét hogyan 
kívánja kezelni. Ezeknek a tervezéseknek összhangban kellene lenni hosszabb 
távú vízügyi rendezésekkel, mert ez alapvetően veszélyeztetheti Magyarország 
legfontosabb természetierőforrás-hasznosítását, a termőföldhasználatot szerte 
az ország jelentős területén. És pont egy olyan hiba, amiért nem a Fidesz-
KDNP a hibás, hanem azok a globális folyamatok, amelyek éghajlatváltozásból 
adódóan a Kárpát-medencét is érintik. Tehát ezt szintén nem kellene, hogy 
politikai tényezőként kezeljük, viszont tényként kell kezelnünk, hogy erre fel 
kell készülni. 

Alapvetően a klímarezisztencia és a proaktív alkalmazkodás 
szükségessége, azok az adaptív rendszerek, amelyekre szükség van a 
területrendezés során, nagyon-nagyon fontos lenne, hogy figyelembe vegye a 
jogszabály azokat a tájökológiai szempontokat, amelyek alkalmassá teszik 
majd ennek a jogszabálynak a megszületése után az alkalmazókat, hogy 
figyelembe vegyék minden fejlesztés során azokat az alaptételeket, amelyeket 
az Alaptörvény biztosít. Semmilyen olyan törekvést - és ez a benyújtott 
módosítókból talán kiderül - nem támogat a frakciónk, amely veszélyeztethet 
magyarországi védett területet, Natura 2000-es területet és ezzel kapcsolatos 
fejlesztéseket. Már most, talán tudják többen, akik figyelemmel kísérik a 
közéletet, hogy a Kecskemét–Albertirsa–Cegléd vonalon a 
magasfeszültségűvezeték-hálózatok fejlesztése szintén Natura 2000-es 
területeket érintve milyen társadalmi aktivitást váltanak ki, és az ilyen jellegű 
törekvésekben most lenne meg a lehetőség, hogy kötelezettségekkel előírjuk 
majd azt, hogy ez hogyan valósuljon meg. Nyilvánvalóan ezek a problémák, 
hogy most teszünk-e arra törekvést, hogy a lehető legtöbb ilyet földkábellel 
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kezeljük, nyilvánvalóan figyelembe véve akár annak a többletköltségeit is, de 
miután ilyeneket nem egy évtizedre szoktunk tervezni, hanem hosszú távra, 
most lenne meg az a történelmi lehetőség, hogy ezeket kezeljük.  

Ugyanígy az ökológiai hálózatok magterületeinek, övezeteinek a 
beépítésével kapcsolatos szempontok aggályokat keltenek bennünk. Az 
ökológiai hálózat nem pusztán egy ilyen divatos dolog, amivel egy EU-s pipát 
kiteszünk, hanem minden faj alapvető evolúciós igénye az elterjedés, és ha 
azokat az ökológiai folyosókat megszüntetjük és veszélyeztetjük, ahol a fajok 
elterjedni tudnak, akkor az elszigetelt populációk felszámolódásának a 
kockázata jelentősen megnövekszik. Ebből adódóan szintén olyan 
fejlesztéseket és olyan normaszövegbeli változásokat, amelyek az ökológiai 
folyosóknak a legkisebb mértékben is gátolja ezt az ökológiai funkcióját, 
nyilvánvalóan nem fogunk tudni támogatni. 

Tehát összességében amellett, hogy dicséretesnek tartjuk azt, hogy a 
kormány felismerve azt a múltat, amellyel a területrendezés során 
Magyarország rendelkezik, hiszen még uniós szinten is, azt hiszem, egy példás 
értékű múlttal rendelkezünk, hiszen régóta zajlik ez a szakma, és sokan 
figyelembe vették, tehát dicséretes, hogy a kormány folytatni kívánja ezt a 
tevékenységet, mi azt gondolnánk, hogy további társadalmi egyeztetés, 
további pontosítások, helyi szempontok magasabb szintű figyelembevétele, a 
természetvédelmi szempontok kizárólagosságának a biztosítása meg kellene 
hogy jelenjen ebben a jogszabályban. Miután konkrétumokat majd a 
módosítók kapcsán tudok mondani, hiszen benyújtottam ezzel kapcsolatosan 
jó néhány módosítót, ezért nem kívánok visszaélni a jelenlévők további 
türelmével, de alapvetően a frakciónk arra az álláspontra helyezkedett, hogy 
ebben a formában nem tudjuk támogatni az előterjesztést. Nyilvánvalóan, 
hogyha a sok-sok módosításunk mind átmenne, akkor érdemi megfontolás 
tárgyát képezhetné az, hogy hogyan álljunk hozzá, de jelen pillanatban ebben 
a formában - és ha a módosítók túlnyomó többsége nem megy át, akkor ez így 
is marad - nem érezzük úgy, hogy Magyarország hosszú távú érdekeit és a 
fenntartható fejlődés hazai megvalósításának törekvéseit elő tudná segíteni ez 
a jogszabály. Ezért frakciónk arra az álláspontra helyezkedett, hogy most 
ebben a formában arra kérjük meg a Miniszterelnökséget, hogy inkább vonja 
vissza az előterjesztést, folytassunk további egyeztetéseket, nem kizárva annak 
a lehetőségét, hogy a párbeszéd során meg tudjuk győzni egymást szakmai 
szempontok alapján, hogy harmóniába hozzuk a természeti környezet, a 
környezet-egészségügy és az épített környezet szempontjainak az érdekeit, és 
ezen egyeztetések hátha a jövőben megteremtik a lehetőségét. Csepreghy 
államtitkár úr erre egyébként korábban ígéretet tett, és azt mondta, hogy 
minden törekvésre nyitottak lesznek, amivel egyet tudnak érteni. Majd 
meglátjuk a mai módosítók során, hogy ebből mennyi tud megvalósulni. 
Köszönöm a szót, elnök úr.  

 
ELNÖK: Visszaadom az ülésvezetést elnök úrnak.  
 
(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.)  

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

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelettel megkérdezem, hogy a vita első 
szakaszában kíván-e még valaki szólni. (Nem érkezik jelzés.) Megállapítom, 
hogy nem.  
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Megkérdezem az előterjesztőt, hogy a második szakaszra való áttérés 
előtt, mielőtt a módosítókat elkezdjük tárgyalni, kíván-e reagálni az 
elhangzottakra.  

 
FÜLEKY ZSOLT helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Nem, majd 

a módosítókkal kapcsolatban.  

A bizottsághoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ennek megfelelően a részletes vita első 
szakaszát lezárom.  

Áttérünk a második szakaszra, a bizottsághoz benyújtott módosító 
javaslatok megvitatására, illetve támogatott javaslat esetén a bizottsági 
módosító javaslat benyújtására.  

Kérem az előterjesztőt, hogy minden esetben jelezze, hogy kormány- 
vagy tárcaálláspontot képvisel, amikor a módosítókat tárgyaljuk, és segítse 
ezzel a munkánkat, főleg kormánypárti képviselőtársaim munkáját, hogy 
világossá teszi, hogy mi az, amit el tudnak fogadni. 

Végigmennénk akkor a pontokon. Bízom benne, hogy ezt a szokásosnál 
picivel talán több előterjesztést mindenki fogja tudni követni. És elnézést 
kérve a bizottság tagjaitól, a szokástól eltérően, hogyha megengedi alelnök úr, 
akkor lehet, hogy megtartom a levezetést, hogy végigmenjünk ezeken, mert 
talán egyszerűbb. De ha alelnök úr úgy látja, hogy ezeket az összefüggéseket 
tudja kezelni, akkor szívesen átadom a levezetést.  

 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nem, én azt 

gondolom, hogy elnök úr nyugodtan végigvezetheti. Hozzájárulunk, ugye? 
Egyetértünk? (A kormánypárti képviselők jelzik egyetértésüket.) 

 
ELNÖK: Megpróbálok nem kilépni majd az objektivitás szerepéből a 

levezetés során, habár az előterjesztés egy része hozzám kötődik, de ennek 
ellenére jó pár módosító javaslat összefügg másokkal.  

Akkor sorrendben mennénk végig a módosítókon. Az 1. módosító 
javaslat a Balaton kiemelt üdülőkörzet parti és partközeli településeivel 
kapcsolatos. Ez részben az 1/3. mellékletben szerepel, részben pedig a 2. § (6) 
és (5) bekezdésében. Itt a Balaton kiemelt üdülőkörzet vízparti településeinek 
beszúrásával tettünk javaslatot, azzal a szakmai indoklással, hogy a Balaton 
kiemelt üdülőkörzet parti és partközeli kategóriának az alkalmazása már 
magasabb szintű védelmet valósítson meg.  

Kérdezem az előterjesztőt, hogy mi a kormány vagy a tárca álláspontja.  
 
FÜLEKY ZSOLT helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Egységesen 

tudom mondani, hogy az álláspont kormányszintű az összes benyújtott 
módosítóra vonatkozóan. Nem tudjuk támogatni az 1. pontban szereplő 
javaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Előterjesztőként annyit szeretnék 

elmondani, hogy amint az indoklásban, az előterjesztésben elmondtam, 
lehetőség szerint a magasabb szintű védelem és a Balaton természetes 
környezetének védelme érdekében és a települések élhetőségének megőrzése 
érdekében nyújtottam be a javaslatot. 
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Megkérdezem, hogy akár az előterjesztőhöz, akár a kormány 
képviselőjéhez van-e kérdés a bizottság részéről. (Nem érkezik jelzés.) 
Köszönöm szépen.  

Minden esetben a kormány álláspontját képviseli a helyettes 
államtitkár úr, és nem támogatja a módosító javaslatot.  

Kérdezem, ki az, aki támogatja. Kérem, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy kettő fő. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Hét. Akkor ezt elvetette a bizottság. Köszönöm szépen.  

A 2. módosító javaslat jogtechnikai szempontból pontosítási feladat. 
Ebben az esetben gyakorlatilag egy beszúrás az előterjesztés 4. §-ának a 49. 
pontjában, ahol az „ökológiai és biotermesztés, illetve a falusi és ökoturizmus” 
pontosítás kerülne be. Az „és az azonos helyrajzi szám alatt” tétel viszont 
kikerülne, és egy pici pontosítással itt is egy „legfeljebb” szóval objektívebbé 
tételre történne törekvés. Ez leginkább azért fontos, mert a magyar táj mint 
hungarikum, a magyar tanya és hagyományos tanyai térségek megőrzése és 
védelme szempontjából ez pluszgaranciákat jelenthetne a védelemre. 

Előterjesztőként most nem kívánom kiegészíteni az ismertetés után. 
Megkérdezem a helyettes államtitkár urat, hogy mi a kormány álláspontja.  

 
FÜLEKY ZSOLT helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Ezt a fajta 

felvetést támogatjuk.  
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Megkérdezem, hogy van-e más kérdés 

vagy hozzászólás. (Nem érkezik jelzés.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. 
Köszönöm szépen. 

Kérem, hogy aki támogatja a módosító indítványt, az kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen.  

A 3. sorszám… Bocsánat, nem mondtam az előző kettőnél az 
előterjesztőt. Hogyha nem én vagyok az előterjesztő, jelezni fogom. 
(Derültség.)  

A háttéranyag sorszáma nyomán gyakorlatilag elhagyó módosítókat 
nyújtottunk be. Az elhagyó módosítások során „az országos műszaki 
infrastruktúra-hálózatok az ország szerkezeti tervében megállapított 
nyomvonalától” rész törlésére tettünk javaslatot, illetve „az országos és térségi 
műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonala” rész kivételére a 
jogszabályból. Ez a törvényjavaslat a mi véleményünk szerint szakmailag 
nagyjából az elfogadhatatlan kategória, és emiatt ez is egy olyan kitétel, ami 
miatt nagyon szükségesnek tartanánk, hogy a hatáskörrel bíró miniszter 
egyetértése esetén az eltérés lehetőségét módosítsuk az előterjesztésben. 

Megkérdezem, hogy mi a kormány álláspontja a módosító javaslattal 
kapcsolatban.  

 
FÜLEKY ZSOLT helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Nem tudjuk 

támogatni. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a véleményét. Megkérdezem a bizottság 

tagjait, hogy van-e kérdés vagy hozzászólás. (Nem érkezik jelzés.) 
Megállapítom, hogy nincs ilyen. 

Kérem, hogy aki támogatja a módosító indítványt, az kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Kettő. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hét. 
Köszönöm szépen.  
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Ezzel áttérünk a 4. módosító indítványra. A 4. módosító indítvány 
esetében a korábban példaként említett villamosenergia-átviteli hálózat 
távvezetékeinek kiépítésével kapcsolatos javaslat kerül megfogalmazásra, 
mikor tájképi szempontokból és tájökológiai szempontokból, részben 
természetvédelmi szempontokból szeretnénk a földkábelek mielőbbi 
elterjedését szorgalmazni, nemcsak a tanyás térségek egészségmegőrzési 
szempontjai miatt, hanem a természetvédelmi területek védelme és 
megőrzése szempontjából is.  

Megkérdezem az előterjesztőt, hogy mi az álláspontjuk a javaslattal 
kapcsolatban.  

 
FÜLEKY ZSOLT helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Nem 

támogatjuk. De ehhez hozzáfűzném azt, hogy szakmailag viszont külön 
támogatom, olyan szinten, hogy amely esetekben más jogszabályban tudjuk 
garantálni a kiemelt területeknek ezt a fajta tájkép- és településképi védelmét, 
hogy a vezetékek minden esetben a földfelszín alá kerüljenek, ezt meg fogjuk 
tenni. Köszönöm.  

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

álláspontja is az, hogy az indítvány más helyen, más megoldásban, jogi 
megoldásban támogatható. Itt azonban, úgy gondolom, hogy kifejezetten nem 
illeszkedik ebbe a jogszabályba. Tehát, azt gondolom, hogy valahol máshol 
kell megtalálni azt a helyet, ahol ez érvényesül, ezért nem tudjuk támogatni.  

 
ELNÖK: Megértettem. Akkor most a levezetői szerepből kilépve, 

előterjesztőként szeretnék annyit hozzátenni, hogy jelen pillanatban, elnézést 
kérek kormánypárti képviselőtársaimtól, ugye, alapvetően minden jognak a 
próbája a jogalkalmazás kérdése, és ezt csak törvényi szintű szabályozásban 
látom, hogy ebben biztosíték legyen. Nyilvánvalóan, ha önök elfogadják a 
kormány ez irányú ígéretét, hogy ez irányú törekvésnek eleget fognak tenni, 
akkor önöknek talán szerencsés elhinni azt, amit a kormány ígér. Részemről 
ez talán nem elvárható feltétlenül. Ennek megfelelően fenntartom az 
indítványt, és kérem, hogy támogassák az előterjesztést.  

Megkérdezem, hogy van-e további hozzászólás. (Nem érkezik jelzés.) 
Megállapítom, hogy nincs ilyen. Kérem, hogy aki támogatja az indítványt, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Kettő igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Hat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás. 
Köszönöm szépen. 

A következő pont az 5. módosító indítvány, Hegedűs Lorántné jobbikos 
képviselőtársunk indítványa. Ez a módosító indítvány összefügg, az 5. a 21. 
módosító indítvánnyal. Tehát egyben kell hogy erről szavazzunk.  

A módosítás jellege teljes mértékű elhagyási javaslat az előterjesztés 
19. §-ának (1) és (2) bekezdésére vonatkozóan, ha jól értelmezem. 

Megkérdezem az előterjesztőt, hogy jól értettem-e, és támogatja-e a 
kormány.  

 
FÜLEKY ZSOLT helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Jól értette 

elnök úr, és nem tudjuk támogatni az 5. és a 21. pontra vonatkozó módosítási 
javaslatot.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a jelen lévő bizottsági 

tagokat, hogy van-e kérdés vagy hozzászólás az előterjesztéshez. (Nem érkezik 
jelzés.) Megállapítom, hogy nincs ilyen.  

Ez a külfejtéses műveleti bányatelkek megállapításával kapcsolatos 
szabályozások elhagyására tett javaslatot.  

Megkérdezem, ki az, aki támogatja. Kérem, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Kettő igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hét nemmel 
elvetette a bizottság ezt a módosító indítványt. 

A következő előterjesztés a háttéranyag 6. pontja. Ebben az esetben 
gyakorlatilag egy pontosítás történne a jogszabály 27. §-ának (2) és 
(3) bekezdését érintően. Az ökológiai hálózat magterületére vonatkozóan az 
övezet esetleges módosítására irányuló szabályozási felülvizsgálatot konkrétan 
előírná a jogszabályban. Ezáltal a (3) bekezdés indokolatlanná válik, annak 
viszont a törlésére tettem javaslatot.  

Megkérdezem helyettes államtitkár urat, hogy mi a kormány 
álláspontja.  

 
FÜLEKY ZSOLT helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): A kormány 

álláspontja, hogy nem tudja támogatni a jelen felvetést. Én viszont ehhez is 
hozzátenném, hogy az ökológiai hálózat jelentőségét abszolút mértékben 
elfogadjuk. A három besorolásban kezelt, a magterület, a folyosó és a 
pufferterületre vonatkozó előírásokat abszolút mértékben kiterjesztjük 
országos szintre is. Egyetlenegy dolog: a megfogalmazása a javaslatnak 
szerzett jogokat érint, és ebből kifolyólag nem tudja a kormány támogatni ezt 
a módosítást. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szakmai véleményét is. 

Abban az esetben, amennyiben kormánypárti képviselőtársaim esetleg 
helyettes államtitkár úrral konzultálva terveznek bizottsági módosítót esetleg 
beadni, egy pontosításra lehet, hogy érdemes lenne futni egy kört. Annyit 
hadd mondjak el, megint az elnöki szerepből kilépve előterjesztőként, hogy 
alapvetően Magyarország helyzete ez ügyben meglehetősen speciális. 
Magyarországon a népsűrűség négyzetkilométerenként több mint száz fő, ez, 
mondjuk, Kanadában három fő, ennek megfelelően az ökológiai hálózatok 
fenntartása lényegesen nehezebb egy olyan ökoszisztémában, amit alapvetően 
teljes mértékben kultúrtájak határoznak meg, tehát sokkal nehezebb. Éppen 
ezért fontos a magasabb szintű szabályozás és a szigorú betartatása 
véleményem szerint, hiszen ennek ellenére, hogy a Kárpát-medence szinte 
egésze kultúrtájnak mondható, és még a leginkább őserdőnek nevezetti bükki 
erdőnek is megvan, hogy krajcáronként az 1790-es években kik ültették, tehát 
szó szerint kultúrtájnak mondható, példás természeti örökséget hoztuk az 
Európai Unióba, és ezek védelme érdekében a biztosítása az ökológiai 
folyosóknak szerintem szükséges lenne.  

Megkérdezem a bizottsági tagokat, hogy van-e kérdés vagy hozzászólás. 
(Nem érkezik jelzés.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. 

Megköszönve a helyettes államtitkár úr szakmai véleményét, 
megkérdezem, hogy ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) Kettő 
igen. Ki nem támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) Hat. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Egy fő tartózkodással elvetette a bizottság, és nem 
támogatja. 
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A következő módosító indítvány a 7. sorszámú, szakmailag összefügg az 
előzővel, szintén a 28. § (2) és (3) bekezdését érinti. Ez egy kiegészítést tenne, 
„Az övezet esetleges módosítására csak a következő törvényi felülvizsgálat 
során kerülhet sor.” kitételt alkalmazná, illetve a (2) bekezdés a) és b) pontját, 
illetve a (3) bekezdést törölné. 

Megkérdezem a kormány álláspontját.  
 
FÜLEKY ZSOLT helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Az előzőhöz 

hasonlatosan és szintén a szerzett jogok és a mostani törvényi 
előterjesztésünknek is az alapfeltétele, hogy szerzett jogot nem tudunk és nem 
is kívánunk érinteni, ezért nem tudjuk támogatni az előterjesztő módosító 
javaslatát. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megértem az álláspontjukat, ennek 

ellenére előterjesztőként meglenne a mozgásterük, hogy olyan kodifikációt 
alkalmazzanak, amely esetleg ezt is kivédi.  

A másik pedig: a szerzett jogok védelmével kapcsolatos törekvéseiket is 
megértem, de alapvetően, ha - mondjuk - a Btk. módosítására kerülne sor, és 
azt mondaná egy surranó tolvaj, hogy neki idáig csak 2-3 év volt a 
szabadságvesztés mértéke, és szerzett jogait kockáztatjuk, ha ezt felemeljük, 
akkor az egy mókás helyzetet teremtene. Ilyen esetben a közjó érdekében 
bizonyos megszorításokat, szerintem a szerzett jogoktól való eltérést 
biztosíthatná egy-egy szakmai szempont alapján a kormány, főleg ha a 
szakmai törekvésekkel egyébként nagyjából egyetértenek.  

Megértettem egyébként az álláspontjukat, és kérdezem a bizottság 
tagjait, hogy van-e kérdés vagy hozzászólás. (Nem érkezik jelzés.) 
Megállapítom, hogy nincs ilyen. Ennek megfelelően szavazunk. Kérem, hogy 
aki támogatja a módosító indítványt, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Kettő. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hét. Köszönöm szépen.  

A következő módosító indítvány a háttéranyag 8. sorszámú javaslata. 
Itt egy elhagyó rendelkezés lenne a 29. § (3) bekezdéséhez. Az eredeti 
előterjesztésben „Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében, ahol az 
ország szerkezeti terve és a budapesti agglomeráció szerkezeti terve vagy a 
Balaton kiemelt üdülőkörzet szerkezeti terve települési térséget határoz meg, 
beépítésre szánt terület a (2) bekezdésben meghatározott feltételektől 
függetlenül is kijelölhető.” kitétel van. Ez véleményünk szerint pont egy olyan 
enyhítés, amit egyébként helyettes államtitkár úr említett a felvezetőjében, 
hogy ez, ha úgy tetszik, szerzett védelmi jogot szüntet meg. Tehát ez kérdéses 
egyébként, hogy ez természetvédelmi szempontból hogyan állná meg a helyét 
alkotmányosság tekintetében, hiszen az kizárja a szerzett természetvédelmi 
értékek elvesztését. Ennek szellemében történt meg a módosítás benyújtása. 

Kérdezem a kormány álláspontját.  
 
FÜLEKY ZSOLT helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Nem tudjuk 

támogatni.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-

e kérdés vagy hozzászólás. (Nem érkezik jelzés.) Megállapítom, hogy nincs 
ilyen.  

Ennek megfelelően szavazunk. Kérem, hogy aki támogatja a módosító 
indítványt, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Kettő. Ki az, aki nem 
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támogatja? (Szavazás.) Hat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy fő 
tartózkodással elvetette a bizottság a módosító indítványt. 

A következő módosító indítvány a 9. sorszámú. Itt gyakorlatilag 
előterjesztőként arra tettünk javaslatot, hogy a hagyományos tanyasi 
térségeket tartalmazó övezetekben pontosítás legyen a 43. § (1) bekezdésében, 
és konkrétan definiáljuk azt, hogy mi az, amit értünk az eredetileg kodifikált 
szöveg helyett. Pontosítani kívántuk, és mi a tájökológiai szempontokat 
vizsgáltuk, nem pedig a népességi vagy statisztikai adatokat, tehát egy másik 
szemlélettel nyúltunk hozzá, ami szerintünk szakmailag esetleg 
méltányolandó lehet, de ezt majd eldönti a bizottság. 

Kérdezem a kormány álláspontját.  
 
FÜLEKY ZSOLT helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): A kormány 

a felterjesztés konkrétságát nem tudja támogatni. Szakmailag hozzá kell 
tennem, hogy a felvetés jó irányú. Itt az objektivitása és a megyénként való 
eltérő megjelenése a tanyáknak, tanyasi világnak az, ami ezt a fajta 
konkrétságot nagyon szűkre szabja, és azt, amit tapasztalunk országos szinten, 
ezt nagyon korlátozná. Ezt az együttgondolkodást folytatnám inkább az 
irányba, hogy ezek a tanyák tényleg megmentődjenek, és az a fajta 
revitalizálásuk előtérbe kerüljön, de a jelen előterjesztést a kormány nem 
tudja elfogadni.  

 
ELNÖK: Megértettem. Akkor ismét kilépve egy kicsit a levezetői 

szerepből, annyit szeretnék elmondani bizottsági tagtársaimnak, hogy ezek a 
tanyás térségek, és főleg a megmaradt tanyavilág, nem pusztán kulturálisan a 
nemzeti örökségünk részét képezik, ami miatt szükségesnek tartottuk a 
pontosítást, nem pusztán élettér a mai napig sok-sok embernek, hanem ezek a 
szántók közé és a kultúrtájakba beöveződve nagyon fontos, ökológiailag 
stepping stone-nak mondják, lépegető kő a magyar kifejezés az ökológiában, 
tehát olyan szigetszerű, törpe élőhelyek, ahol a fajok meghúzódhatnak, 
megmaradhatnak, és ezért szükséges az, hogy esetleg a pontosítás 
megvalósítsa azt, hogy ezek a tájképi elemek, tanyahelyek megőrzésre 
kerüljenek.  

Annyit szeretnék elmondani, bár éppen Bencsik János 
képviselőtársunk nincs itt, de bízom benne, hogy dr. Turi-Kovács Béla alelnök 
úr meg fog tudni erősíteni, hogy pont az alföldi térségekben, ahol sajnos 
kritikusan felszámolódtak a volt tanyaterületek, ott már nagyon nagy részben 
beszántásra kerültek, a fák kivágásra kerültek, és ezért a pontosítás 
véleményünk szerint tájképi szempontból megalapozott lehetne.  

Visszatérve a levezetői szerepbe dr. Turi-Kovács Béla alelnök úrnak 
adom meg a szót.  

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

szépen. Én az indítvány lényegét érteni vélem, tehát azt gondolom, hogy 
amióta a tanyakérdés egyáltalán előtérbe került, azóta magáról a definícióról, 
hogy egyáltalán mit gondolunk arról, hogy mi a tanya és melyik a tanyás 
vidék, ezen folyamatos viták vannak. Mindkét szempont érvényes, tehát 
érvényes az a népességszám is, amely egy tanyavilágban él, de valóban egy 
kultúrkört is jelent, bizonyos területeken ennek nemcsak hagyománya, hanem 
ténylegesen megmaradási lehetősége is van. Ezt azonban összeegyeztetni, úgy 
gondolom, nem ebben a törvényben lehet és kell, én már régen 
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kezdeményeztem, a jövőben is fogom, hogy erre vonatkozóan kell egy olyan 
szabályozást majd elfogadni, amely a jövőjét is meghatározza ennek az 
egésznek egy nagyobb léptékben. Az ugyanis önmagában - és ezt mondom az 
előterjesztőknek is -, hogy milyen a népesség és mekkora a népesség egy 
tanyavilágban, nem sok mindent mond el, mert bizonyos területeken a 
kitelepülés jószerével éppen hogy ellentmond a tanya tényleg funkciójának, 
nem más, mint kényszerlakhely. Következésképpen nem ezeket kell föltétlenül 
erősíteni és támogatni, hanem azokat, amelyek életképes és a jövőben, azt 
hiszem, nemcsak gazdasági, hanem kifejezetten népesedéspolitikai 
szempontokból is értékes területek. Maga ez a jogszabály azonban ennek a 
megoldására nem lehet alkalmas. Én tehát ennél a javaslatnál azért fogok 
tartózkodni, mert meggyőződésem szerint szükség van majd egy ilyen 
megoldásra, de nem ez a helye.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen miniszter úrnak, alelnök úrnak a 

véleményét.  
Megkérdezem, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban más kérdés 

vagy hozzászólás. (Nem érkezik jelzés.) Megállapítom, hogy nincs ilyen.  
Ennek megfelelően szavazunk. Megkérdezem, ki az, aki támogatja a 9. 

számú módosító indítványt. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Két fő. 
Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Négy fő. Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Három tartózkodással elvetette a bizottság. 

A következő módosító indítvány szintén az ökológiai hálózatok 
magterületével kapcsolatos szabályozásnak a pontosítására, illetve védelmére 
tenne javaslatot. Ez a 11. sorszámú, és az 55. § (1) bekezdésével kapcsolatos 
elhagyó indítvány. 

Megkérdezem a kormány álláspontját ezzel kapcsolatban. Bocsássanak 
meg, ha pontatlan voltam… 

 
FÜLEKY ZSOLT helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Teljesen 

rendben van, csak mi az összes indítványt együtt kezeljük, és a 11-est keresem. 
Ezt ebben a formában a kormány nem tudja támogatni, a 11-es számú 
módosítást.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a véleményüket. Megkérdezem a bizottság 

tagjait, hogy van-e kérdés vagy vélemény a módosítóval kapcsolatban. (Nem 
érkezik jelzés.) Megállapítom, hogy nincs ilyen.  

Akkor szavazásra teszem fel a módosító indítványt. Kérem, hogy aki a 
bizottságból támogatja a módosító indítványt, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Kettő igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hét nemmel 
elvetette a bizottság ezt a módosító indítványt.  

A következő tárgyalt módosító a 12. sorszámú módosító. Ott az 
ökológiai hálózat és ökológiai folyosó övezetével kapcsolatos, részben a 28. §-t 
érintő, de konkrétan az 56. §-ban lévő övezeti előírásokkal kapcsolatos 
törekvés. Ott jelen pillanatban egy kivételt képez az előterjesztés, ez a 
budapesti agglomeráció szerkezeti tervével kapcsolatos meghatározás. 
Alapvetően előterjesztőként annyit tudnék hozzátenni, hogy a főváros és a 
környezete egyre nagyobb környezeti nyomásnak van kitéve, és egyre nagyobb 
mobilizációs nyomásnak van kitéve, egyre nagyobb infrastrukturális igény 
jelenik meg, ezért fontos lenne szerintem, hogy ne vegyük ki a budapesti 
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agglomerációval kapcsolatos meghatározásokat a jogszabályból, hanem ennek 
a kivétele nélkül alkalmazzuk az előterjesztő 56. §-át. 

Megkérdezem a kormány álláspontját.  
 
FÜLEKY ZSOLT helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): A 12-est 

nem tudjuk támogatni.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a bizottsági tagtársaimat, 

hogy van-e kérdés vagy hozzászólás az előterjesztéshez. (Nem érkezik jelzés.) 
Megállapítom, hogy nincs ilyen.  

Ennek megfelelően szavazunk. Kérem, hogy aki a módosító indítványt 
támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Kettő igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Hét nemmel a bizottság elvetette. 

A 13-as sorszámú módosító indítványról beszélünk. Itt is nagyon pici 
pontosítások lennének, illetve miután alapvetően szemléletileg nagyon-
nagyon nem szeretjük a rendeleti kormányzásra irányuló törekvéseit 
semmilyen állampártnak, ennek megfelelően a kormányrendeletben való 
megállapítás helyett egyértelműen törvényi szabályozásra tennénk javaslatot, 
az Országgyűlés hatáskörének csökkentése nélkül. Ennek megfelelően ez a 
legfontosabb előterjesztési része ennek a módosításnak.  

Megkérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e.  
 
FÜLEKY ZSOLT helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Szakmailag 

támogatom. Ezt, hogy kormányrendeleti szinten legyen szabályozva, olyan 
irányban tudjuk csak támogatni az előterjesztést, ezért nem.  

 
ELNÖK: Én megfigyeltem egyébként, hogy a mindenkori 

kormányoknak az a hibájuk, hogy mindig úgy alkotnak jogszabályt, mintha 
örökre ők lennének kormányon. Majd meglátjuk azt, hogy ellenzékből 
ugyanezen jogszabályhelyeken a kormányzati hatáskör növelése mennyire lesz 
tetsző a mostani kormánypártoknak. De elfogadom az álláspontját. Könnyen 
meglehet, miután soha nem voltam kormányon, hogy én is így gondolkoznék 
ebben az esetben, bár bízom benne, hogy nem. 

Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés vagy hozzászólás 
ezzel kapcsolatban. (Nem érkezik jelzés.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. 

Ki az, aki támogatja az előterjesztést? (Szavazás.) Két fő. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Hét fővel elvetette a 13-as sorszámú módosító 
indítványt is a bizottság. 

A 14-es számú módosító indítvány összefügg a 17-es módosító 
indítvánnyal, tehát ezt együttesen tárgyaljuk, és itt a Balaton vízparti 
területének területfelhasználási szabályozását érintő 88. § pontosításáról van 
szó. Itt nagyjából ugyanez a helyzet, jelen kodifikált változatban az szerepel, 
hogy kormányrendelet határozná meg, mi azt szeretnénk, hogy ezt külön 
törvény határozza meg, és az Országgyűlés döntsön róla. Nyilvánvalóan az 
érintett országgyűlési képviselők választóik érdekét ott tudják kellően 
képviselni, míg a kormány szempontjából ez kevésbé biztosított. 

A (2) bekezdésben pedig „a Balaton vízparti terület területfelhasználási 
követelményeiről szóló kormányrendelet” kerülne szintén kihúzásra.  

Az indokokat előbb elmondtam, ellenérzéseimet a rendeleti 
kormányzással kapcsolatban megfogalmaztam, megismételni nem kívánom. 
Kérdezem a kormány álláspontját.  
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FÜLEKY ZSOLT helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): A 14-es és a 

vele összefüggésben lévő 17-es módosító javaslatot nem tudjuk támogatni.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e kérdés vagy 

hozzászólás ezekkel a módosítókkal kapcsolatban. (Nem érkezik jelzés.) 
Megállapítom, hogy nincs ilyen. Kérem, hogy aki támogatja a módosító 
indítványt, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Kettő fő. Megkérdezem, 
hogy ki az, aki nem támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) Hét fő… - 
mármint hét tagtársam nem támogatta.  

Ezzel rátérhetünk a bizottságunkhoz tartozó 19. sorszámúra, mert 
néhány most kimarad. A 19. sorszámú a következő: ez a módosító indítvány az 
előterjesztés 114. §-át érinti. Itt egy olyan kitételt tesz az előterjesztés, hogy „a 
tóparti móló, hullámtörő, kikötőépítmény és fürdőházak eredeti formában 
történő újjáépítése kivételével a tómederbe állandó építmény, sziget nem 
építhető;”. Mi azt szeretnénk, hogy az első kivételek kerüljenek ki, és csak a 
„tómederbe állandó építmény, sziget nem építhető” megfogalmazás legyen 
meg. A Balaton és tómedre és ezzel kapcsolatos eddigi jogszabályi 
követelmények nemcsak a védett természeti örökségünk, hanem az ottani 
épített környezet védelmében is, és a tájképi szempontok szempontjából is 
fontos lenne. Nyilvánvalóan megértem az előterjesztési törekvést, tehát 
előfordulhat olyan, hogy műemlék jellegű épület, két világháború közötti szép 
épület megőrzésére kerülhet sor, ennek ellenére ebben a formában a 114. §-
nak az a) pontja olyan teret enged, amely minden más felújításra is 
lehetőséget teremt. Tehát, ha valaki épített valami rémesen rondát a 
kilencvenes években vagy a nyolcvanas években, annak éppúgy kivételt jelent 
az eszerinti kodifikáció, ezért tettük a módosító indítványt. 

Megkérdezem a kormány álláspontját.  
 
FÜLEKY ZSOLT helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Ilyen 

felállásban nem tudjuk támogatni a 19-es számú módosítást.  
 
ELNÖK: Pedig milyen jó lenne! Köszönöm szépen. 
Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés vagy hozzászólás a 

módosító indítvánnyal kapcsolatban. (Nem érkezik jelzés.) Megállapítom, 
hogy nincs ilyen. 

Ennek megfelelően szavazunk. Kérem, hogy aki támogatja a módosító 
indítványt, ezt kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Kettő fő. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Hét bizottsági tag nem támogatta. Ennek megfelelően 
elvetettük.  

Az utolsó módosító indítvány, amely a bizottságunkhoz tartozik… (A 
bizottság munkatársának jelzésére:) Bocsánat, akkor lehet, hogy nem az 
utolsó, csak nekem a háttéranyagban az utolsó, amit most látok. Akkor a 20-
as sorszámú a következő, ha jól látom. Ez a benyújtott előterjesztés 130. §-át 
érinti, a 130. § (1)-(3) bekezdésének elhagyására tesz javaslatot. Ezeknek a 
törekvéseknek alapvetően a Balaton vízparti területeivel kapcsolatos védelmi 
törekvései vannak, törvényi szintű rendezésre lenne szükség szerintünk, ezért 
javasoltuk az elhagyást.  

Megkérdezem az előterjesztő álláspontját.  
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FÜLEKY ZSOLT helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Nem 
támogatja a kormány. Ehhez viszont hozzá kell tennem, hogy a Balaton-part 
szabályozási terve még készülőfélben van, annál is inkább, mert a 
120 centiméteres vízmagasság vizsgálata, annak a környezetökológiai 
szempontjai, a széles körű limnológiai elemzése még hátravan, azt még 
szeretnénk bevárni, azért nem akarunk olyan szövegeket jogilag szabályozni, 
amelyikre kihatással lehet ez a készülőfélben lévő terv. 

 
ELNÖK: Rendben, köszönöm szépen, megértettem. 
Megkérdezem, hogy a módosító indítvánnyal kapcsolatban van-e 

kérdés vagy hozzászólás. (Nem érkezik jelzés.) Megállapítom, hogy nincs 
ilyen. Ennek megfelelően kérem, hogy szavazzunk. Ki az, aki az előterjesztést 
támogatja? (Szavazás.) Kettő igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hét 
nemmel a bizottság elvetette az előterjesztést.  

A következő módosító indítvány, amit tárgyalunk, az a 22. sorszámú. 
Hadd kérdezzem meg, hogy a Jobbik Magyarország képviseletében van-e 
bárki az előterjesztőtől itt. (Nem érkezik jelzés.) Megállapítom, hogy nincs az 
előterjesztőtől senki jelen a teremben. Ennek megfelelően röviden ismertetem 
az előterjesztéseket. A 22. sorszámú módosító indítvány a 140. § 
(6) bekezdésére tesz javaslatot, teljes elhagyásra. Az elhagyás arra vonatkozna, 
hogy a jogszabály definiálása során a saját lakhatásnak minősülés definícióját 
kivenné, ha jól értem, az előterjesztésből, ezáltal egy tágabb fogalmat kíván 
szerintem elérni vagy egy enyhítő, hogyha jól értelmezem. 

Megkérdezem a kormányt, hogy jól értettem-e és hogy támogatja-e.  
 
FÜLEKY ZSOLT helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Igen. Jelen 

felvetését képviselő asszonynak nem tudjuk támogatni, mert arra is 
kiterjedne, hogy akik a telken életvitelszerűen laknak. Úgyhogy a konkrét 
javaslatot nem tudjuk támogatni, a 22-est.  

 
ELNÖK: Megértettem. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel 

kapcsolatban van-e kérdés vagy hozzászólás. (Nem érkezik jelzés.) 
Megállapítom, hogy nincs ilyen.  

Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az előterjesztést. (Szavazás.) 
Kettő. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hét nemmel elvetette a bizottság 
ezt a módosító indítványt is. 

A 23. sorszámú módosító indítvány. Az előzőhöz hasonlóan szintén 
Hegedűs Lorántné képviselőtársunk előterjesztése. Ez a törvényjavaslat 
140. §-a (10) bekezdésének a) pontja elhagyására tesz javaslatot. Ebben az 
esetben a módosítás szövegének a teljes elhagyását javasolja, ami azt jelenti, 
hogy eredeti álláspontot jelentene. Ez a 26. módosító javaslattal összefügg, 
tehát egyben tárgyaljuk a 26.-kal. A 26. pedig egy hosszú elhagyó rendelkezés, 
a 142. §-nak a teljes elhagyására tett javaslatot szintén Hegedűs Lorántné, ha 
jól látom. Egyben kérdezem a kormány álláspontját, hogy a módosító 
indítványok közül akkor a 23.-kal és a 26.-kal kapcsolatban mi a kormány 
álláspontja.  

 
FÜLEKY ZSOLT helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): A kormány 

álláspontja, hogy nem tudja ezt a két módosítást támogatni. Azért sem, mert a 
településkép védelme és a tájképvédelem kiemelten fontos a jelen szabályozás 
megalkotásakor és a benyújtásakor.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor megint egy pillanatra kilépek a 

levezetői szerepkörből és frakcióm álláspontját elmondom, hogy érteni vélem 
a törekvést, ugyanakkor minden bizonnyal nagyobb szükség lenne a 
pontosításokra és javításokra, ebben az esetben tudnám támogatni. Így 
jelenlegi álláspontom alapján tartózkodni fogok a szavazástól. Nem azért, 
mert nem értem meg, hogy milyen előmozdítást tehetne a módosítás, hanem 
azért, mert jobb jogszabályi és kodifikációs megoldást is látnék erre a célra. 

Megkérdezem, hogy van-e más kérdés vagy hozzászólás. (Nem érkezik 
jelzés.) Megállapítom, hogy nincs. 

Megkérdezem, ki az, aki támogatja az előterjesztést. (Senki sem 
jelentkezik.) Nincs ilyen. Ki az, aki nem támogatja az előterjesztést? 
(Szavazás.) Hét nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő 
tartózkodással nem fogadta el a bizottság ezt a módosítót.  

A következő módosító indítvány a 24. sorszámú indítvány. Ez a 140. § 
(10) bekezdés b) pontjának az elhagyását indítványozza, ami gyakorlatilag a 
módosítandó jogszabály 33/A. §-ával van összefüggésben, és az „építési 
tevékenységet” szövegrészt módosítja a jelenlegi indítvány. Hegedűs Lorántné 
jobbikos képviselőtársunk nem javasolja, hogy ez a módosítás megvalósuljon 
az előterjesztésben.  

Kérdezem a kormány álláspontját.  
 
FÜLEKY ZSOLT helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Nem tudjuk 

támogatni a képviselő asszony felvetését, annál is inkább, mert az egyszerű 
bejelentés intézményi bevezetése óta tapasztalt életszerű példák alapján 
elválaszthatatlan a támfalépítés az egyes családi házak építésekor, azt nem 
tudjuk más eljárásban kezelni, mint, mondjuk, egy lakás vagy ház építését. Ez 
csak ennyi. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Egy szakmai kérdést engedjen meg nekem. 

Amennyiben a jogszabályi rendelkezés ezt konkrétan nem írja elő, nem lehet, 
hogy egyéni alkalmazással a műszaki tervezés során látszódik, hogy hol 
indokolt feltétlenül, és egyénileg lehet ebben dönteni? 

 
FÜLEKY ZSOLT helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Nem 

tudjuk, mert az egységes eljárásrend alapján, hogy a kormányhivatalok és a 
jegyzői hatáskörben lévő… A támfal építésiengedély-köteles, holott egyszerű 
bejelentéssel lehet mellette építeni a házat. Ezt szeretnénk egy jogcsatornán az 
összes építtető család számára egyértelműsíteni. 

 
ELNÖK: Értem. Akkor ez tipikusan az az eset, amikor a 

bürokráciacsökkentés megvalósul, de lehetnek az épített környezet 
szempontjából esetleg olyanok, akiket sérelem ér, hiszen az építési 
engedélyezés elmaradása kizárja az esetleges szomszédos ügyféljogok 
alkalmazását, amennyiben nem kell engedélyezni. Tehát vannak nyertesei és 
vesztesei ennek az előterjesztésnek, hogyha magam jól értem. Nem várok 
véleményt. 

Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés vagy hozzászólás. 
(Nem érkezik jelzés.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. 

Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az előterjesztést. (Szavazás.) Kettő 
igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hét nemmel elvetette a bizottság.  
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A 25. sorszámú módosító indítvány esetében Hegedűs Lorántné 
képviselőtársunk a 141. § teljes elhagyására tesz javaslatot, ez a Balaton 
kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervének elfogadásáról szóló 
területrendezési szabályzattal kapcsolatos rendelkezéseket hagyná el a 
jelenlegi előterjesztésből. 

Megkérdezem a kormány álláspontját.  
 
FÜLEKY ZSOLT helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Ezt is a 

jelen felvetés szerint nem tudjuk támogatni, alapszándékát viszont teljes 
mértékben próbáljuk más jogszabályokban teljes szigorral számon kérni. Ez 
összefügg elnök úrnak képviselői mivoltában felvetett, oszlopsoron 
elhelyezhető, illetve földfelszín alá kerülő vezetékek kérdéskörével kapcsolatos 
indítványával, ami környezetesztétikai szempontból, szakmailag teljesen 
támogatható. 

 
ELNÖK: Megértettem. Milyen jó lenne, hogy ilyen esetekben, ha 

kormányzati egyetértés van, akkor kormányzati előterjesztésben legalább 
viszontlátnánk ezeknek a törekvéseknek a megjelenését. Ezért lenne jó, ha 
visszavonná a kormány az előterjesztést, és esetleg lenne mód arra, hogy 
további egyeztetésekkel és pontosításokkal jobbá tegyük ezt az indítványt. De 
elfogadom a kormány álláspontját. 

Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e más kérdés vagy 
hozzászólás. (Nem érkezik jelzés.) Megállapítom, hogy nincs ilyen.  

Megkérdezem, hogy ki az, aki támogatja az előterjesztést. (Szavazás.) 
Egy. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hat. Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Kettő tartózkodással nem fogadta el a bizottság. 

A következő módosító indítvány, amit bizottságunk tárgyal, a 29. 
sorszámú módosító indítvány. Ez konkrétan összefügg a 30.-kal, tehát egyben 
tárgyaljuk őket. Mind a kettő Csenger-Zalán Zsolt fideszes országgyűlési 
képviselőtársunk indítványa. Ő konkrétan a 3/3. mellékletből - de 
szerencsétlen szám! (Derültség.) - szeretné a kiváló termelőhelyi adottságú 
erdők övezetére irányuló, B-vel jelölt területen jelzett erdőfolt törlését 
megvalósítani. A másikban pedig a 7. térképi melléklet vonatkozásában tesz 
egy másik indítványt. 

Megkérdezem a kormány álláspontját.  
 
FÜLEKY ZSOLT helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): A kormány 

álláspontja, hogy sem a 29. és a vele összefüggésben lévő 30. számú 
módosítási javaslatot nem tudjuk támogatni. 

 
ELNÖK: Hohó, micsoda dilemma lehet a kormánypárti 

képviselőtársaimnak akkor innentől kezdve! Egy kormánypárti módosító 
indítványról szavazunk. Megkérdezem, hogy van-e más kérdés vagy 
hozzászólás. (Nem érkezik jelzés.) Nincs ilyen.  

Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a módosító indítványt. (Senki sem 
jelentkezik.) Nincs ilyen. Ki az, aki tartózkodott a szavazástól? (Senki sem 
jelentkezik.) Nincs ilyen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag 
elutasítottuk a módosító indítványt.  

Tudtommal most elfogytak a módosító indítványaink. Kérdezem a 
bizottságot, hogy van-e a bizottságnak módosító javaslat benyújtására 
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szándéka. (Nem érkezik jelzés.) Megállapítom, hogy nincs ilyen, és nem 
érkezett erre vonatkozó előterjesztés. 

Mivel a bizottság támogatott módosító indítványt, ennek megfelelően a 
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot kell benyújtanunk. 
Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja és benyújtja-e a bizottsági módosító 
javaslatot. Egy módosító indítvány volt, ami elfogadásra került, megkérdezem, 
hogy elfogadja-e ennek a benyújtását a bizottság. Kérem, hogy aki elfogadja, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú. 

Döntés a részletes vita lezárásáról, a részletes vitáról szóló 
jelentés elfogadásáról és benyújtásáról 

Ezzel lezárva a második szakaszát a vitának, megnyitnám a harmadik 
szakaszát, ami lezárásokról fog dönteni. Megkérdezem a bizottság tagjait, 
hogy lezárhatjuk-e a részletes vitát. Megkérdezem, hogy van-e más irányú 
indítvány. (Nem érkezik jelzés.) Megállapítom, hogy nincs. Ezért kérem, hogy 
aki a részletes vita lezárását támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 

Döntenünk kell a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról. Kérem, hogy aki elfogadja az elhangzottaknak megfelelően és a 
jegyzőkönyvben szereplő bizottsági döntéseket és a lezáró jelentést, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Hét igen. Ki az, aki nem fogadja el? 
(Szavazás.) Egy. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy fő tartózkodás. 

Megköszönöm helyettes államtitkár úrnak, hogy segítette a munkánkat 
és valamennyi munkatársának, hogy megtisztelték a bizottság ülését azzal, 
hogy részt vettek az ülésünkön.  

Áttérünk… Bocsánat, mielőtt áttérnénk bárhova is, meg kell 
kérdeznem, akik támogatták a jelentés befogadását, hogy kívánnak-e többségi 
előadót állítani az Országgyűlés plenáris ülésére. Manninger Jenő 
képviselőtársam? (Manninger Jenő: Tessék parancsolni!) A házszabály 
117. §-ának (1) bekezdése értelmében van lehetőség arra, hogy a többségi 
álláspontot valaki a plenáris ülésen képviselje. Kérdezem azt, hogy… 
(Manninger Jenő: Nem, köszönöm szépen.) Nem. Jegyzőkönyvben kívánjuk-e 
jelezni? Én feltételesen jelzem, legfeljebb majd visszalépek ott. 

Valamennyiüknek köszönöm szépen a munkát, és köszönöm szépen, 
hogy az 1. napirendi pont tárgyalásában részt vettek.  

Egyebek  

Ezzel áttérhetünk a 2. napirendi pontra, ami az egyebek napirendi 
pontot tartalmazza. Az egyebek között mindössze két dolog van, amit meg kell 
hogy osszak önökkel. Első körben szeretném tájékoztatni a bizottság tagjait és 
a jelenlévőket - Viszontlátásra! További szép napot és jó munkát kívánunk 
önöknek! (A meghívottak távoznak az ülésről.) -, hogy 2018. február 22-én 
délelőttre egy szakmai beszélgetést szerveztünk az ökoturisztika hazai helyzete 
és fejlesztési lehetőségei témájában. A tervezett meghívottak között - 
egyeztetve a kormánypártokkal - a kormányzati szereplők közül a 
Földművelésügyi Minisztérium, amely az ökoturizmussal foglalkozik, a 
Magyar Turisztikai Ügynökség és Révész Máriusz kormánybiztos lenne jelen. 
(Jelzésre:) Illetve a meghívás feléjük fog elmenni, és meglátjuk, hogy ki 
képviseli ezeket. Eredetileg terv volt a nemzeti parkok meghívására is, de úgy 
tudjuk, hogy az FM egységesen kívánja képviselni a nemzeti parkoknál zajló 
turisztikai törekvéseket. Ezenkívül meghívunk néhány egyetemet, ahol 
ökoturisztikai képzés zajlik és egy-két olyan gyakorlati tevékenységgel is 
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foglalkozó civil szervezetet, amelyek látják jelenleg ennek a tevékenységnek a 
folyamatait. Biztosíthatom a jelenlévőket, hogy egy kifejezetten szakmai 
beszélgetés van tervezve, nem kormányzati kritika megfogalmazására irányul 
a meghívás, hanem kifejezetten az ökoturizmus jelenlegi helyzetének a 
megvizsgálására, hogy hol tartunk, milyen törekvések vannak, és mi is 
történik. Valamennyi bizottsági tagot és jelenlévőt nagy tisztelettel várunk, 
hogy február 22-én, ha van módja és lehetősége, megjelenjen.  

A második tájékoztatás pedig az, hogyha a mostani állapot nem 
változik, akkor egyetlen utolsó ülése lesz a bizottságunknak ebben a ciklusban. 
Ennek az időpontját még nem tudom megmondani konkrétan, ugye, a 
plenáristól is függ. Jelen pillanatban nem várható olyan jogszabály, amely 
indokolná feltétlenül a csatlakozást, viszont tárgysorozatba vételek és az ezzel 
kapcsolatos házszabályi rendelkezés a 30 napos kötelezettséggel megvan 
számunkra, tehát lehetséges, hogy amennyiben az utolsó ülést össze kell hívni, 
csak tárgysorozatba vételekről kell dönteni, és más ezen nem lesz. Kérem, ha 
tudják tolmácsolni kormánypárti képviselőtársaimnak is, hogy személyesen 
jelenjenek meg az utolsó ülésen, az egy lezáró hangulatú bizottsági ülést 
eredményezne, amivel meg lehetne köszönni részemről az eddigi törekvéseket 
és jelenlétet és nem jelenlétet. 

Megkérdezem, hogy az egyebek között van-e bármi más. (Nem érkezik 
jelzés.) Megállapítom, hogy nincs ilyen.  

Az ülés berekesztése  

Megköszönve valamennyiük munkáját, további szép napot kívánva, az 
ülést lezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 14 perc)  

Dr. Turi-Kovács Béla 
a bizottság alelnöke 

 

Sallai R. Benedek  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Podmaniczki Ildikó 


