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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 10 perc) 

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

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Fenntartható fejlődés 
bizottságának tagjait, és mindazokat, akik figyelemmel kísérik a bizottság 
munkáját. Köszönöm szépen, hogy még itt a hidegben és az utolsó pillanatban 
is egy kis rövid bizottsági ülést a kedvemért össze lehetett hozni.  

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Dankó Béla 
képviselőtársunk jelezte távollétét, őt Bencsik János képviselő úr helyettesíti; 
Simonka György képviselőtársunk jelezte távollétét, őt Turi-Kovács Béla 
helyettesíti, illetve Varga Gábor képviselő úr jelezte távollétét, őt Bartos 
Mónika helyettesíti, és várjuk nagy szeretettel Manninger Jenő 
képviselőtársunkat, aki hamarosan megérkezik.  

A határozatképesség megállapítása után megkérdezem, hogy indokolt-
e, hogy a jegyzőkönyv számára felolvassam mind a 15 napirendi pontot. 
Megkérdezem, hogy valaki igényli-e, hogy végigmenjek a 15 napirendi pont 
ismertetésén, vagy pedig mindenkinek sikerült megnéznie, hogy mi a 15 
tárgysorozatba vétel. (Senki sem jelentkezik.) Miután nem látok erre irányuló 
kezdeményezést, ezért a napirendi javaslatot változtatás nélkül terjesztem elő. 
Kérem, hogy aki támogatja az előzetesen kiküldött napirendi javaslatot, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm 
szépen.  

Nem is lépek ki az elnöki szerepből, hanem felkérem Bencsik János 
alelnök urat, hogy a mai ülésen az 1-15. napirendi pontokig az ülés levezetését 
szíveskedjen átvenni.  

 
(Bencsik János, a bizottság alelnöke átveszi az ülés vezetését.) 

 

A géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és 
élelmiszer-előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes 
kérdésekről, az ezeket érintő magyar stratégiáról és az 
időszerű feladatokról szóló H/19831. számú határozati 
javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Az 1. napirendi pontunk előadója Sallai Róbert 
Benedek képviselőtársunk, elnök úr a géntechnológiai tevékenységgel, annak 
mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes 
kérdésekről, az ezeket érintő magyar stratégiáról és az időszerű feladatokról 
szóló határozati javaslatot terjesztette elő, és a tárgysorozatba vételről kell a 
bizottságunknak állást foglalnia. Kérdezem elnök urat, hogy előterjesztőként 
van-e szóbeli kiegészítése. 

Sallai R. Benedek előterjesztése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Igen, köszönöm, elnök úr. Igyekszem 
minden esetben nagyon rövid lenni majd. Gyakorlatilag mindenkitől elnézést 
kérek, miután én nagyon törekszem búcsúzni a parlamenttől és az 
Országgyűléstől a következő időszakra, ezért az ilyen politikai nekrológjaimat 
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szedtem össze az elmúlt időszakban, amelyeknek egy része a Mezőgazdasági 
bizottsághoz, egy része pedig ide került, amikben az elmúlt négy évben 
próbáltam síkra szállni. Tehát igyekszem nem visszaélni az idejükkel, 
mindenütt maximum félperces előterjesztésekkel bemutatni az országgyűlési 
határozati javaslatot.  

Az első esetben, mint az a címből kiderül, alapvetően a GMO-ellenes 
nemzeti stratégia fenntartására irányuló határozatban foglaltam össze, hogy 
mi az, ami szükséges. Alapvetően én azzal vádoltam a jelenlegi kormányt, 
hogy habár szavakban GMO-ellenes, valójában a schengeni határoknak 
köszönhetően bármikor bármennyi szaporítóanyag bekerülhet, és ezen túl, 
hogy a szaporítóanyagok bekerülnek, és minden évben van is ilyen jellegű 
fertőzés, és nem tudjuk, hogy milyen arányú a feltárása ezeknek, a GMO-alapú 
fehérjetakarmányoknak egy jelentős része GMO-s alapanyagból származik, és 
mindezen túl az élelmiszeriparban sem szükséges megkülönböztetni azokat az 
élelmiszereket, amelyek GMO-s alapanyagból készültek.  

A mindezekkel kapcsolatos törekvéseket foglaltam össze egy 
országgyűlési határozati javaslatban, hogy szerintem miért lenne fontos, hogy 
a kormány ebben lépjen. Kérem, hogy ennek a tárgysorozatba vételét 
támogatni szíveskedjenek.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e valakinek hozzászólási szándéka? 
(Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok.  

Akkor szavazásra kerül sor. Ki támogatja Sallai Róbert Benedek 
képviselő úr önálló indítványának tárgysorozatba vételét? (Szavazás.) 1 igen. 
Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. A bizottság úgy döntött, hogy nem 
támogatja a tárgysorozatba-vételi kérelmet.  

A glyphosate-ra és a glyphosate-tűrő növényekre vonatkozó 
nemzeti álláspontról és intézkedési terv kialakításáról szóló 
H/19829. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 2. napirendi pont a glyphosate-ra és a glyphosate-tűrő növényekre 
vonatkozó nemzeti álláspontról és intézkedési terv kialakításáról szóló 
határozati javaslat, amelynek előadója szintén Sallai képviselő úr.  

Sallai R. Benedek előterjesztése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. A határozati 
javaslatból egyértelműen kiderül, hogy szintén nem tartom hitelesnek a 
kormányzat GMO-mentes álláspontját, hiszen a GMO-k egyik előfutára a 
glyphosate engedélyezése Magyarországon.  

Mint azt önök is tudják, az Európai Unióban az egyik a glyphosate-
rezisztens GMO-szaporítóanyagok, aminek az engedélyezési eljárása zajlott és 
zajlik. Ennek megfelelően a glyphosate alkalmazása előszobája lehet 
Magyarországon is a GMO-k megjelenésének. De ha ez nem így lenne, és 
független lenne a GMO-tól, akkor is azt lehet mondani, hogy a glyphosate, 
nagyon-nagyon megosztva a környezet-egészségügyi szakmai szervezeteket, 
egészségügyi kockázatokat jelenthet. Az ENSZ rákkutató intézete gyakorlatilag 
potenciálisan rákkeltőnek minősítette a glyphosate-ot, amit utána egy másik 
kutatással cáfoltak, utána az Európai Unió is végeztetett egy kutatást, amely 
azt mondta, hogy nem bizonyítható a közvetlen hatás a rák kialakulásával és a 
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glyphosate-alkalmazással kapcsolatban, ugyanakkor teljesen más, eltérő, 
negatív egészségügyi kockázatokat, ami a központi idegrendszerre hat, viszont 
sikerült igazolni. Azt gondolom, hogy miután Magyarország humán-
egészségügyi statisztikája nagyon nagy arányban mutat rákos 
megbetegedéseket kimagasló nemzetközi statisztikai eredményekkel nagyon 
sok ráktípusban, ezért az összes olyan anyagot, ami a legkisebb mértékben is 
kockázatot jelent, betiltani lenne szükséges.  

A glyphosate egy totális gyomirtó szer, ennek ellenére Amerikában már 
több helyen bizonyították, hogy a glyphosate alkalmazása glyphosate-
rezisztens gyomok megjelenését segítette elő. Ennek megfelelően azt kérném, 
hogy a magyar kormány, európai uniós álláspontját felülbírálva, ahol idáig 
mindig az engedélyezés mellett szavazott, egyértelműen a glyphosate 
alkalmazásának megtiltása mellett foglaljon állást, mert az kiváltható más 
növényvédő szerekkel. Ennek a határozati javaslatban való megfogalmazása 
történt meg, arra kérném a tisztelt bizottságot, hogy támogatni 
szíveskedjenek. (Manninger Jenő megérkezik.) 

Határozathozatal  

ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) 
Megállapítom, hogy nem.  

Szavazunk. Ki támogatja Sallai képviselő úr önálló indítványának 
tárgysorozatba vételét? (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 7 
nem. A bizottság nem támogatja a tárgysorozatba-vételi kérelmet.  

A neonikotinoid rovarölő szerekre kért magyarországi 
derogációs kérelem visszavonásáról szóló H/19833. számú 
határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 3. napirend pont a neonikotinoid rovarölő szerekre kért 
magyarországi derogációs kérelem visszavonásáról szóló határozati javaslat, 
amelynek előterjesztője ugyancsak Sallai Róbert Benedek képviselő úr. 

Sallai R. Benedek előterjesztése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Azt 
gondolom, hogy valamennyiük számára teljesen világos az, hogy az 
ökoszisztéma-szolgáltatások közül az egyik legfontosabb a pollinátor fajoknak, 
tehát a növényeink beporzását végző gerinctelen fajoknak a tevékenysége. A 
neonikotinoidok alkalmazása alapvetően ezeknek a gerinctelen fajoknak a 
pusztulását okozza, nem szelektíven, tehát gyakorlatilag a házi méhektől 
kezdve minden más olyan fajra is, amik egyébként semmilyen kártevő 
tevékenységet nem végeznek a mezőgazdaságban, és ez a rendkívül széles 
spektrumú rovarölő szer nagyon nagy kockázatot jelent nemcsak az 
ökoszisztémára, hanem a humán gazdálkodásra is.  

Valószínűleg valamennyien láttak már olyan képeket, amelyeken 
Kínában pici ecsetekkel végzik emberek a beporzást, hiszen olyan mennyiségű 
rovarölő szer alkalmazása teszi lehetővé azt, hogy az ökoszisztéma-
szolgáltatások helyreálljanak, hogy már humán erő kell ehhez. Ez egy globális 
krízishez vezethet. A neonikotinoidok minden további nélkül kiválthatóak, 
vannak szelektívebb rovarölő szerek, és ezzel nemcsak az ökoszisztéma-
szolgáltatások ügyében, hanem egyértelműen ökológiai, természetvédelmi 
vonatkozásban is nagyon-nagyon fontos eredményeket érhetünk el.  
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Miután képviselőtársaim közül, azt hiszem, hogy ketten is voltak 
érintettek vadgazdálkodási tevékenységben a bizottságban, ezért külön 
felhívom a figyelmet, hogy az apróvad fajok eltűnésének az egyik kiemelkedő 
okaként jelent meg a gerinctelen fauna eltűnése, tehát, mondjuk, a fogoly- és 
fácánállomány visszaszorulásában nagy hatással volt az, hogy olyan szinten 
jelen lettek ezek a kemikáliák a mezőgazdaságban az elmúlt időszakban, hogy 
ez közvetlenül visszacsatolt a vadgazdálkodási negatív hatásokra. Ezek 
kiválthatóak, a neonikotinoidok nem véletlenül vannak tiltva, nem véletlenül 
vannak tiltólistán. Teljesen indokolatlan a magyar álláspont, amivel részben 
erőteljes nagybirtoki szempontok alapján derogációs kérelmet ad be 
rendszeresen az ország, és ezzel az ökológiai problémák sokasága jelenik meg. 
Kérem, hogy az országgyűlési határozati javaslat tárgysorozatba vételét 
támogatni szíveskedjenek.  

Határozathozatal  

ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni a vita során? (Senki sem 
jelentkezik.) Megállapítom, hogy nem.  

Kérdezem, hogy ki támogatja a Sallai képviselő úr által beterjesztett 
önálló indítvány tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) 2 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás. A bizottság 
nem támogatja a tárgysorozatba vételt. 

Egyes törvényeknek az állatvédelem megerősítése érdekében 
szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat (T/19912. 
szám)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A következő napirendi pont a 4. napirendi pont, egyes törvényeknek az 
állatvédelem megerősítése érdekében szükséges módosításáról szóló 
törvényjavaslat, melynek előterjesztője ugyancsak Sallai Róbert Benedek 
képviselőtársunk. 

Sallai R. Benedek előterjesztése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az 
állatvédelmi tevékenységek elmúlt időszakban történő megítélése nagyon-
nagyon sok vitát kavart a társadalomban. A jelenlegi kormány úgy érzi, hogy a 
szükséges intézkedéseket korábbi Btk.-módosításokkal és az állatvédelmi 
törvény módosításaival megtette. Ugyanakkor az általános gyakorlat az, hogy 
nem csökkentek azok az esetek, amelyek szerte az országban nagy 
mennyiségben hoznak a felszínre különböző, állatkínzással kapcsolatos 
problémákat. 

Az előterjesztésben - illetve konkrétan most ebben az esetben nem 
országgyűlési határozatról, hanem konkrét törvénymódosításról van szó - 
igyekeztünk kezelni a feltárás mennyiségével kapcsolatos polémiákat, hogy ne 
pusztán a jogszabályi szigorításokkal, hanem a feltárások és kutatások 
mennyiségével növeljük e problémák mennyiségét, illetve igyekeztünk 
kiterjedni azokra a fajokra is, amelyek jelen pillanatban klasszikusan nem 
képezik az állatvédelem elsődleges fókuszának a tárgyát. Mindenki számára 
ismert, hogy ha meglátnak egy lovat, kutyát, vagy kismacskával történik 
valami, akkor az bejárja a Facebook-oldalak sokaságát, ugyanakkor ha 
mondjuk madárfajok, lépvesszős vagy akár gerinctelen fajok indokolatlan 
pusztítása történik, akkor sokkal kisebb mértékben jelenik meg bárhol is. Itt 
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már a gerinctelen fajokra, konkrétan a házi méhekre irányuló állatvédelmi 
törekvések is megjelennek ebben a módosításban. Éppen ezért lenne fontos 
az, hogy az állatvédelmi törvény ezen módosítására legyen kezdeményezés. 

Külön felhívom a figyelmüket az állattartástól való eltiltás 
jogintézménye bevezetésének a lehetőségére. Ez már egy hosszú ideje érlelődő 
folyamat az állatvédelmi szervezetekben, amire nagy szükség lenne. 
Mindezekkel a javaslatokkal, az állatvédelmi törvény módosításával 
kapcsolatban, illetve miután ez nagyjából salátatörvény, amit benyújtottam, 
több érintett jogszabállyal kapcsolatban érdemi előrelépésre tenne lehetőséget 
a tárgysorozatba vétel és az esetleges későbbi elfogadása. Ehhez kérem 
tisztelettel a bizottság támogatását. 

 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni a vita során? (Nincs jelentkező.) 

Megállapítom, hogy jelentkező nincs. 

Határozathozatal 

Szavazunk az önálló indítvány tárgysorozatba vételéről. Aki támogatja, 
jelezze! (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem szavazat. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás. A bizottság nem támogatta a 
tárgysorozatba vételt. 

A zaj- és rezgésterhelés csökkentését célzó szükséges 
intézkedésekről szóló H/19893. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Az 5. napirendi pontunk a zaj- és rezgésterhelést célzó szükséges 
intézkedésekről szóló határozati javaslat, melynek előadója ugyancsak Sallai 
Róbert Benedek. Az indítványt Schmuck Erzsébettel közösen nyújtották be. 
Tessék!  

Sallai R. Benedek előterjesztése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Schmuck 
Erzsébet képviselőtársam leginkább mint a - bocsássanak meg nekem, nem 
tudom megjegyezni ezeket a pesti kerületeket - a Ferihegyhez közeli 
városrészek, fővárosrészekkel kapcsolatos problémák képviselőjelöltje, ott 
foglalkozó helyi politikusként jelent meg előterjesztőként. Nyilvánvalóan erre 
a problémára a Liszt Ferenc Repülőtér működési anomáliái voltak az elsők, 
amik felhívták a figyelmet. Mint azt önök valamennyien tudják, a stresszel 
kapcsolatos hatások szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulásának a 
veszélyét hordozzák magukkal és a zajhatások, a nem pihentető alvás, a 
folyamatos zajterhelés jelentős szinten tudja növelni ezt a stresszt. Ennek a 
problémáját jártuk körbe akkor, amikor még elsőként a légi közlekedés 
zajterhelésének szabályozásával kapcsolatos törekvéseket megtettük. Ennek a 
kiterjesztése az, amit most országgyűlési határozati javaslatként maguk előtt 
látnak, hiszen mindenütt másutt is alapvetően a zajhatás és a zajszennyezés 
csökkentése érdekében a jobb életminőség megteremtésére nyíló 
kezdeményezésre tett javaslatot az országgyűlési határozat. Részben a 
zajvédelemmel kapcsolatos, részben pedig a rezgésterheléssel kapcsolatos 
törekvéseket fogalmaz meg a kormány számára és a későbbi jogalkotónak. 
Mindezek szempontjából életminőséget és várható élettartamot javító, ezáltal 
egészségminőséget javító intézkedéseket fogalmazna meg a tárgysorozatba 
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vétele, illetve a későbbi megvitatása az Országgyűlésben erre tenne 
lehetőséget. Ennek támogatására kérem tisztelettel képviselőtársaimat. 

 
ELNÖK: Van-e valakinek hozzászólási szándéka? (Nincs jelentkező.) 

Ilyet nem látok. 

Határozathozatal 

Szavazunk az önálló indítvány tárgysorozatba vételéről. Ki az, aki 
támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 5. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Kettő. Megállapítom, hogy a bizottság nem 
támogatta a tárgysorozatba-vételi indítványt. 

A XXI. századi környezeti kihívásaihoz kapcsolódó 
környezet- és természetvédelmi kutatások átfogó 
fejlesztéséről és időszerű feladatairól szóló H/19892. számú 
határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 6. napirendi pont a XXI. századi környezeti kihívásaihoz kapcsolódó 
környezet- és természetvédelmi kutatások átfogó fejlesztéséről és időszerű 
feladatairól szóló határozati javaslat, melynek előterjesztője ugyancsak Sallai 
Róbert Benedek képviselő úr. Tessék! 

Sallai R. Benedek előterjesztése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen. Az eddigieket is 
átölelően újfent egy fontos javaslathoz érkeztünk, ugyanis én azt feltételezem, 
hogy az itt ülő képviselőtársaim nem akarják azt a magyar állampolgároktól, 
hogy kevesebb ideig éljenek és hosszabb legyen az életük. Azért, mert nem 
támogatták a tárgysorozatba vételeket, csak arra tudok következtetni, hogy 
nem egyértelmű az eddigi kutatási eredmények alapján az az ok-okozati 
összefüggés, ami a környezeti ártalmak és az életminőség között van. Miután 
sajnos egy-egy környezetterhelésnél nem jön ki egy automatából egy 
bokszkesztyűvel valaki, hogy orrba vágja a környezetterhelőt, ezért a 
visszacsatolások hiányoznak. A visszacsatolások hiánya pedig azért hiányzik, 
mert Magyarországon a környezet-egészségüggyel, a környezet- és 
természetvédelemmel kapcsolatos kutatások finanszírozása már jóval ezen 
kormányok előtt lassult és leállt. Ebből adódóan jó néhány esetben nem 
tudom igazolni a közvetlen visszacsatolásokat. Ha azt tudnám mondani, hogy 
magyar kutatások ezer fős mintavételben erősítik meg, mondjuk, a zaj- és 
rezgésvédelemmel kapcsolatos egészségkárosodást, a glyphosát 
alkalmazásának ezen károsodását vagy a neonikotinoidok ökológiai 
problémáját és lenne nagyon sok háttéradat, akkor, gondolom, az itt ülő 
képviselőtársaim is támogatnák ezeket a kezdeményezéseket jobban. 

Éppen ezért fontos, hogy az ezzel kapcsolatos kihívásokkal kapcsolatos 
összes tevékenységre monitoring jelleggel épüljön ki tudományos háttér az 
Alaptörvény szellemének megfelelően, mert ezek nélkül ezek a 
visszacsatolások a következő időszakban sem fognak jól működni és a 
gazdaságilag ellenérdekelt, illetve csak gazdasági szempontokat figyelembe 
vevő rendszerek továbbra is nagy nyomást fognak helyezni Magyarország 
társadalmára, éppen ezért nélkülözhetetlen szerintem, hogy az ezzel 
kapcsolatos kutatásokat fejlesszük, erősítsük. Az országgyűlési határozatban 
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az ennek kialakításához szükséges legfontosabb pontokat foglaltam össze. 
Ennek a támogatásához kérem tisztelettel a képviselőtársaimat. 

 
ELNÖK: Van-e hozzászólási szándék? (Nincs jelentkező.) Ilyet nem 

látok. 

Határozathozatal 

Szavazunk az indítvány tárgysorozatba vételéről. Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) Egy. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Három. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Négy. Megállapítom, hogy a bizottság a 
tárgysorozatba vételt nem támogatta.  

Az ökoturizmus hazai fejlesztésével összefüggő feladatokról 
szóló H/19891. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 7. napirendi pont az ökoturizmus hazai fejlesztésével összefüggő 
feladatokról szóló határozati javaslat, melynek előterjesztője Sallai Róbert 
Benedek képviselőtársam. 

Sallai R. Benedek előterjesztése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. 
Valamennyien találnak az asztalukon egy kis füzetet, amit egy múlt heti 
tematikus szakmai kezdeményezésről kaptunk Révész Máriusz kormánybiztos 
úrtól, ami a kormányzat eddigi törekvéseit foglalja össze az aktív és 
ökoturisztikai fejlesztésekkel kapcsolatban. Egyértelműen látszódik az, hogy a 
turizmus mint olyan mind a társadalomra, mind a környezetre nagyon komoly 
nyomást helyez, ellenben ezen nyomás jelentős mértékben csökkenthető és 
ennek a negatív hatásai kizárhatók, ha bölcs, fenntartható turisztikai 
fejlesztések irányába megy el a gazdaságnak ez az iránya. 

Amiről eddig beszéltünk a mai nap folyamán, azok általában humán-
egészségügyi és környezet-egészségügyi, környezetbiztonsági kérdések voltak. 
Ez konkrétan a gazdaság szerkezetének a változtatására irányuló javaslat, 
hiszen az lenne a jó, ha Magyarországon a turisztikai fejlesztések a minél 
kisebb, minél alacsonyabb környezetterhelésű területek felé módosulnának. 
Az ökoturizmus, miután Magyarország európai viszonylatban is páratlan 
természeti értékekkel rendelkezik, ezért egy kiváló lehetőséget teremtene arra, 
hogy az országban decentralizált rendszerrel hozzon létre turisztikai 
fejlesztéseket, érdemben hozzájáruljon vidékfejlesztési törekvésekhez, helyi 
közösségek stabilitásának megteremtéséhez úgy, hogy egyben a természeti 
értékek megőrzésének a finanszírozásában is részt vesz. Az országgyűlési 
határozat összességében 8 pontban ezeket a javaslatokat veti fel, és ezzel 
kapcsolatos intézkedésekre tesz javaslatot. Ehhez kérem a bizottság tisztelt 
támogatását. 

 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni a vita során? (Senki sem 

jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs jelentkező.  

Határozathozatal 

Szavazunk az önálló indítvány tárgysorozatba vételéről. Ki az, aki 
támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem. 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a tárgysorozatba vételt.  
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A települések zöldfelületi rendszerének fejlesztését célzó 
feladatokról szóló H/19894. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A következő napirendi pont a 8., a települések zöldfelületi 
rendszerének fejlesztését célzó feladatokról szóló határozati javaslat, 
amelynek előterjesztője Sallai Róbert Benedek képviselőtársunk.  

Sallai R. Benedek előterjesztése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én a magam 
részéről egy kicsit szomorú vagyok amiatt, hogy a legtöbb természetvédelmi, 
környezetvédelmi probléma az elmúlt négy évben, idézőjelbe téve, pusztán 
zöldfelületek védelmével kapcsolatban jelent meg. Amiről a legtöbbet 
hallottunk, a Városliget ügye, de volt az Orczy-kert, a Népliget, a Római-
parttal kapcsolatos fejlesztés, a Kossuth tér, a Széll Kálmán tér, a Dagály-
fürdővel kapcsolatos problémák, amelyek nyilvánvalóan Magyarország 
természetiérték-gazdagságának megőrzése szempontjából nem jelentős 
területek, ugyanakkor kiemelkedő jelentőségű területek. Ezek a konkrét 
példák, mondjuk, a főváros élhetőségének szempontjából.  

Az országgyűlési határozati javaslatban szintén azok az intézkedések 
vannak összefoglalva, amelyek ezen példákból okulva szerte az országban 
jogalkotási kötelezettséget teremtenének azzal kapcsolatban, hogy a városi 
zöldfelületek védelmére történjen jogalkotói kezdeményezés. Az, hogy milyen 
helyszínen történt az első csók, az, hogy a gyermekeink hol teszik meg az első 
lépéseket, hol tanulnak meg kerékpározni, az, hogy hol lehet sétálni, leülni 
sakkozni nyugdíjas korban, ezek alapvetően az életminőség meghatározó 
elemei. Az, hogy egy városi környezet fenn tudja-e tartani azokat a 
zöldfelületeit, parkjait, amelyek mindezekhez szükségesek, szerintem egy 
nemzet felelőssége, és ugyanúgy tanulnunk kell a dualizmus kori 
törekvésekből, amikor Erzsébet királyné halála után szerte az országban 
mozgalom indult emlékére, zöldfelületek, parkok létesítésére, ennek az újbóli 
megvalósítása kiemelten szükséges lenne.  

Sajnos az elmúlt egy-két évtized törekvései szerte az országban nagyon 
sok helyen csökkentették, szűkítették ezeket a zöldfelületeket, éppen ezért 
eljött az ideje annak, hogy ezeknek a komplex jogalkotói védelmére 
megtörténjenek a törekvések. Az országgyűlési határozati javaslatban ezekre 
az intézkedésekre tettem javaslatot, és ennek a támogatására kérném 
tisztelettel a képviselőtársaimat.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Kíván-e a vita során valaki hozzászólni? (Senki sem 
jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs jelentkező.  

Szavazunk az indítvány tárgysorozatba vételéről. Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) 1 fő. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 5 fő. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 2 képviselőtársunk. Megállapítom, hogy a bizottság a 
tárgysorozatba vételt nem támogatja.  
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A hazai gyepterületek védelméről és a gyepgazdálkodás 
fejlesztésének időszerű feladatairól szóló H/19837. számú 
határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 9. napirendi pont következik, a hazai gyepterületek védelméről és a 
gyepgazdálkodás fejlesztésének időszerű feladatairól szóló határozati javaslat, 
amelynek előterjesztője Sallai Róbert Benedek képviselőtársunk.  

Sallai R. Benedek előterjesztése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Képviselőtársaimnak hadd hívjam fel a figyelmét arra, hogy a Kárpát-
medence mint a nagy európai folyók hordalékkúpján létrejött terület, egy 
jelentős részének a talajtani összetétele leginkább arra ad lehetőséget, hogy a 
jó minőségű termőföldek mellett gyepek maradjanak meg. 

Több ezer éves gazdálkodás teremtette meg gyepterületeink egy 
jelentős részét, a folyamatos legeltetés és gyephasználat teremtette meg 
tájaink ökológiai összetételét - említhetném itt a Hortobágyi Nemzeti Park 
vagy a Kiskunsági Nemzeti Park, hazánk világörökségének otthont adó 
nemzeti parkok összességének a helyszínét, és ebben mindig is meghatározó 
volt a gyepgazdálkodás. Évszázadokon keresztül az extenzív állattartás 
jellemezte az egész Alföldet és a Dunántúl egy jelentős részét, és az extenzív 
állattartásban volt érdekelt a gyepgazdálkodással kapcsolatos feladatok 
fenntartása.  

A rendszerváltáskor még csaknem kétmillió hektárnyi gyeppel 
rendelkeztünk, ami a 2000-es évek közepére másfélmillió hektárra csökkent, 
ami mára alig haladja meg a 700 ezer hektárt. A gyepterületek jelentős része 
15 aranykorona alatti területeken, rossz termőképességű területeken van 
jelen, és azontúl, hogy ezek az Európai Unióban egyedülálló pannon szikes 
gyep ökológiai összetételű természetvédelmi értéket jelenítenek meg, 
azonkívül a helyi fenntartható tájhasználatban továbbra is egy nagyon fontos 
szerepet tölthetnének be, például az egészséges állattartással. 

Mint azt önök is tudják, az intenzív állattartó telepek 
környezetkárosítása, metánkibocsátása és annak az ökológiai hátizsákja 
nagyon nagy terhet nyom egy-egy gazdaságra, és nem fenntartható, nem a 
legegészségesebb élelmiszert állítja elő, míg a gyepek extenzív használata 
megteremtené ennek a lehetőségét azon túl, hogy karakteres tájképeket 
meghatározó gyepösszetételeket, illetve élőhelyeket, társulásokat lehet ezzel 
fenntartani.  

A kezdeményezésnek részben állattartással, részben tájhasználattal és 
nem mellékesen természetvédelemmel kapcsolatos törekvései vannak. Azt a 
fajta gyepcsökkenést az országban, ami történt az elmúlt húsz évben, a lehető 
leggyorsabban meg kell állítani, és meg kell akadályozni azt, hogy további 
zöldmezős beruházások ilyen jellegű területekre irányuljanak, mint ahogy meg 
kell akadályozni azt, hogy észszerűtlen, ostoba beszántásokkal ezeknek a 
gyepterületeknek a fogyatkozása folytatódjon. Ezért kérem azt, hogy az ezzel 
kapcsolatos országgyűlési határozati javaslatot szíveskedjenek támogatni.  

 
ELNÖK: Van-e valakinek hozzászólási szándéka? (Jelzésre:) Turi-

Kovács Béla alelnök úré a szó. 
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DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm 
szépen. Valamennyi határozati javaslattal kapcsolatban elmondhatom, hogy 
többségében vagy csaknem kizárólagosan olyan célokat jelöl meg, amelyek 
támogathatók. Az országgyűlési határozat azonban, meggyőződésem szerint, 
nem alkalmas műfaj arra, hogy ezeknek az egyébként fontos céloknak, és az 
ott megjelölt szempontoknak az érvényesülését kellő módon elősegítse. 

Konkrétan az itteni javaslathoz szeretném elmondani, hogy ez szorosan 
összefügg az állattartás milyenségével, minőségével, milyen állattartásra kíván 
az ország a következőkben berendezkedni, de azzal is, hogy ezeket a 
gyepterületeket, azonkívül, hogy gyepterületként kívánjuk megőrizni, melyek 
azok, amelyeket tényleg meg kívánunk őrizni, és melyek azok, amelyek esetleg 
más hasznosításra alkalmasak. Mindezt meggyőződésem szerint azonban 
határozati javaslattal megoldani nem lehet. A magam részéről azért ennél az 
ügynél tartózkodom, a többinél pedig nemmel szavaztam.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e reagálni elnök úr mint előterjesztő, 

az elhangzottakra? (Jelzésre:) Nem.  

Határozathozatal 

Van-e még valakinek hozzászólási szándéka? (Senki sem jelentkezik.) 
Megállapítom, hogy nincs.  

Kérdezem, hogy ki támogatja a tárgysorozatba vételt. (Szavazás.) 1 
igen. Ki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ilyen nincs. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 7 tartózkodás mellett a bizottság a tárgysorozatba vételt nem 
támogatja.  

Az Alföld bizottság létrehozásáról szóló H/19832. számú 
határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 10. napirendi pont az Alföld bizottság létrehozásáról szóló határozati 
javaslat, előterjesztője Sallai Róbert Benedek képviselő úr. 

Sallai R. Benedek előterjesztése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen. Ha megenged elnök 
úr egy pici rugalmasságot a levezetésben, akkor mégis most reagálok ezen 
napirendi pont keretében Turi-Kovács Béla miniszter úrnak, alelnök úrnak.  

Alapvetően, ha mögöttem is ezerfős szakmai gárda állna, és nem 
maximum két kollégámmal kellene az összes jogalkotási tevékenységet 
magunkban elvégezni, akkor minden bizonnyal lehetne szélesebb látókör fölül 
kodifikált jogszabály-módosítási javaslatokat elkészítenünk, de a jelen 
pillanatban ez a legegyszerűbb megoldása annak, hogy olyanokra bízzuk a 
jogalkotást, ahol sokkal szélesebb szakmai háttér áll rendelkezésre. És miután 
ráadásul, akik a frakcióban ezzel foglalkoztunk az elmúlt időszakban - egy 
agrárközgazdász, egy tájökológus és jómagam természetvédelmi és 
agrármérnökként -, egyikünk sem jogász, ezért a jogalkotást minden 
bizonnyal jobb, ha olyanokra hagyjuk, akik ebben jártasabbak, ezért 
választottuk ezt a műfajt.  

Az országgyűlési határozat egyébként még azért szerencsés, mert 
viszonylag tág kereteket hagy a kormányzatnak és az Országgyűlésnek, hogy 
ezt tudja értelmezni, hogy merre célszerűbb elmozdulni ettől, míg egy 
kodifikált jogszabályban ez már egy szűk terület és nehezebb. Tehát emiatt ezt 
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a műfajt választottuk. Elnézést, hogy egy picit eltértem ettől a napirendi 
ponttól. 

Az Alföld bizottság létrehozásával kapcsolatban a legfontosabb dolog, 
amire szeretném felhívni a figyelmüket, az az a fajta statisztikai tény, amely 
szintén nem pusztán a Fidesz-KDNP-kormány felelőssége, hanem egy olyan 
történelmi múlttal szembenéző helyzettel kell hogy szembesüljünk, amely 
Klebelsberg Kunóék szerint egészen a török korig nyúlik vissza, tehát a török 
hódoltság idejére, amikor az alföldi területek lényegesen elszakadtak a 
korábban egységesebben fejlődő országtól, és ezt a fajta elmaradást soha nem 
bírta behozni az Alföld.  

Ennek a történelmi lemaradásnak a következménye, hogy nagyon-
nagyon sok más későbbi történelmi esemény is káros hatással bírt, akár a 
Rákóczi-szabadságharccal kapcsolatos szétszakadása az országnak, akár 
később a centralizált nemzetfejlesztés, amely a Nagy-Magyarország területén 
már akkor is a fővárosi központ irányába hatott valamilyen szempontból. Az 
Alföld vonatkozásában, miután ott a lakosság alapvetően nem tartozott 
klasszikusan a kisebbségi kategóriába, nem is volt szükség arra, hogy ebben 
érdemi lépéseket tegyenek. 

Most mindenesetre tény, hogy az Európai Unió egy főre eső GDP-vel 
kapcsolatos kutatásaiban az Eurostat kimutatta, hogy Észak-Magyarország, az 
Észak-Alföld, a Dél-Alföld - és nem mellesleg, de ebből a szempontból 
mellékes, hogy Dél-Alföld - a legrosszabb régiók között szerepel, magyarul a 
legszegényebb, legelmaradottabb térségekről van szó, ezért egy egységes, 
általános társadalompolitikai, gazdasági fejlődés megindítására lenne szükség. 

Ez konkrét intézkedések nélkül nem megy. Nem megy úgy, hogy a tájon 
nem próbáljuk megtenni az azzal kapcsolatos törekvéseket, nem megy úgy, ha 
nem irányozunk oda lényegesen több támogatást, ha nem próbáljuk segíteni 
jobban a társadalom megőrzését. Ebből következik az, hogy az országgyűlési 
határozat a Klebelsberg Kuno által vezetett Alföld-bizottság helyreállítására 
tesz javaslatot. Nyilvánvalóan más a jelenlegi házszabályi jogrend, ezért most 
ez a bizottság a mostani házszabályba lett illesztve, de nagyjából ugyanazt a 
szellemiséget, amit Klebelsberg Kuno képviselt az Alfölddel kapcsolatban, 
átültetve a XXI. század elejére, próbálja most meghonosítani. Ehhez kérem 
tisztelettel a tárgysorozatba-vételi támogatásukat. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Hozzászólási szándéka van-e valakinek? (Nincs jelentkező.) 

Ilyet nem látok. 

Határozathozatal 

Szavazunk a tárgysorozatba vételről. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 
Egy. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Három. Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Négy. A bizottság a tárgysorozatba vételt nem támogatta. 

A levegőtisztaság javítását célzó kormányzati feladatokról 
szóló H/19896. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 11. napirendi pont a levegőtisztaság javítását célzó kormányzati 
feladatokról szóló határozati javaslat, melynek előterjesztője Sallai Róbert 
Benedek képviselőtársunk. 
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Sallai R. Benedek előterjesztése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Itt 
gyakorlatilag arra a problémára kívánom felhívni a figyelmet, amivel 
kapcsolatban a közelmúltban meg is indult a kötelezettségszegési eljárás 
Magyarországgal szemben. Nyilvánvalóan valamennyien tudják, és a Levegő 
Munkacsoport folyamatos kommunikációiban rá is mutat arra, hogy 
Magyarországon vitathatóan, de körülbelül 50-70 ezer között van azoknak az 
idő előtti halálozásoknak az aránya éves szinten, akik a légszennyezettségből 
adódó egészségkárosodás miatt halnak meg korábban, mint az indokolt lenne 
a korukból kifolyólag. 

Ebből következően - áttekintve a levegő tisztaságával kapcsolatos 
problémákat Magyarországon - számos olyan intézkedési lehetőség lenne, 
ahol egyszerű szabályozási kérdésekkel meg lehetne tenni azt, hogy 
csökkentsük az egészséget károsító káros kibocsátások mennyiségét. Például 
kifejezetten most, az adott időszakban is kiemelkedően fontos, hogy 
megtegyük, mondjuk, a kommunális tüzeléssel kapcsolatos intézkedéseket. 
Csak hogy egy egyszerű példát mondjak, a mai napig az állami erdőkből akár 
szociális tűzifaként rossz nedvességtartalommal, magas 
nedvességtartalommal biztosított tűzifa kerül ki általános használatra. 

Ugyanígy említhetném - és Bencsik János levezető elnök úr talán 
továbbra is érdekelt ebben -, hogy a nemzeti azbesztmentesítési program 
végrehajtásával kapcsolatban az épületek, berendezések 
azbesztmentesítésével kapcsolatos, beltéri levegőbe kerülő azbeszttel 
kapcsolatos törekvésekben szintén tartalmaz javaslatot a határozati javaslat. 
Mindezeket foglalja össze két pontban - illetve a 2. pontban a) ponttól l) 
pontig -, amelyek megtennék a szükséges intézkedéseket, hogy azok a 
környezet-egészségügyi, környezetbiztonsági törekvések megtörténhessenek a 
lehető leghamarabb, amelyek segítik az egészséges környezethez való, 
Alaptörvényben rögzített alkotmányos jog érvényesülését Magyarországon. 
Ehhez kérem tisztelettel a támogatásukat. 

 
ELNÖK: Van-e hozzászólási szándék? (Nincs jelentkező.) Ilyet nem 

látok. 

Határozathozatal 

Szavazunk a tárgysorozatba vétel támogatásról. Ki az, aki támogatja a 
tárgysorozatba vételt? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Kettő. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Három. Megállapítom, hogy a 
bizottság a tárgysorozatba vételt nem támogatta. 

A környezeti tájékoztatás, oktatás, nevelés és 
szemléletformálás fejlesztéséről szóló H/19901. számú 
határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

A 12. napirendi pont következik, a környezeti tájékoztatás, oktatás, 
nevelés és szemléletformálás fejlesztéséről szóló határozati javaslat, amelynek 
előterjesztője Sallai Róbert Benedek képviselő úr. 

Sallai R. Benedek előterjesztése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Lehet, hogy a mai ülés is teljesen másképp alakult volna, ha 
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önöknek valamennyien olyan oktatási rendszerben kell részt venni, ami 
hangsúlyozza és kiemeli a környezeti problémákkal kapcsolatos problémák 
jelentőségét. Miután az egész társadalom nincs teljesen tisztában azzal, hogy 
milyen globális ökológiai krízis előtt áll a bolygónk, és ebben a Kárpát-
medencét is milyen súlyos veszély fenyegeti, mondjuk, csak a globális 
klímaváltozással kapcsolatos jelenségeiből, ezért a lehető leggyorsabban 
nagyon-nagyon fontos lenne, hogy egy idős öregember démonizálása helyett a 
közmédia arra hívja fel a figyelmet, hogy milyen környezeti krízis előtt áll a 
társadalom, a Kárpát-medence és a világ. 

Ennek megfelelően azokat a környezeti nevelési, szemléletformálási, 
ismeretterjesztési tevékenységeket foglaltam össze egy országgyűlési 
határozatban, amelyek a közoktatásban, a képzésben, az iskolán kívüli 
lehetőségekben, táborozásban, erdei iskolákban, jeles zöldnapokon való 
megemlékezésekben, felnőttképzésekben, átképzésekben egyaránt 
megteremtik annak a lehetőségét, hogy olyan globális környezet- és 
természetvédelmi szemléletformáláson essen át a magyar társadalom, amely 
kellő súllyal kezeli azokat a problémákat, amelyekkel nap mint nap 
találkozunk. 

Az első tizenegy előterjesztés legalább kétharmada olyan környezet-
egészségügyi vonatkozású előterjesztés volt, amely kapcsán, ha időben 
felhívjuk a figyelmet, bár nem akarok rosszat a magyar diákoknak, de, 
mondjuk, a szerves kémia oktatására és az ezzel kapcsolatos környezet-
egészségügyi oktatás fejlődésére tennénk törekvéseket, akkor minden 
bizonnyal az összefüggések megértése lényegesen könnyebb lenne 
Magyarországon. 

Amit kérek önöktől, az az, hogy az országgyűlési határozatban azokat a 
törekvéseket támogassák, amelyek akár önkormányzati szinten, akár civil 
erdei iskolák szintjén, akár oktatóközpontok szintjén, akár iskolák szintjén, 
akár állami erdészetek szintjén, akár nemzeti parkok szintjén, védett területek 
fenntartói szintjén megjelenhetnek környezeti nevelésként és 
ismeretterjesztésként. Ennek a financiális hátterére, intézményi kiépülésére és 
jogszabályi normáinak fejlesztésére tettem javaslatot a határozatban. Ennek a 
támogatására kérném tisztelettel képviselőtársaimat. 

 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni a vita során? (Nincs jelentkező.) 

Nem látok jelentkezőt. 

Határozathozatal 

Szavazásra kerül sor. Ki támogatja az indítvány tárgysorozatba vételét? 
(Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Megállapítom, hogy a bizottság a 
tárgysorozatba vételt nem támogatta. 

A környezet- és természetvédelmi intézményrendszer 
átalakításáról szóló H/19900. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 13. napirendi pont a környezet- és természetvédelmi 
intézményrendszer átalakításáról szóló határozati javaslat, melynek 
előterjesztője Sallai Róbert Benedek képviselő úr. 
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Sallai R. Benedek előterjesztése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Azok, akik 
nem foglalkoznak a környezet- és természetvédelmi közigazgatási rendszerrel, 
azoknak nagyon nehéz elmagyaráznunk azt, hogy milyen elképesztő 
mélypontra jutott a rendszerváltáskori időszak után Magyarország környezet- 
és természetvédelmi intézményrendszere. Ellenzéki politikusként a 
választások előtt örömmel megtenném, hogy csak az önök kormányát szidjam 
és üssem, de nem tehetem meg ezt, hiszen az ezt megelőző kormányoknak is 
történelmi felelősségük volt abban, hogy ez így alakult. 

A kilencvenes évek közepén a környezetvédelmi törvény, 
természetvédelmi törvény, erdészeti törvény elfogadása esetén egy nagy 
előrelendülést tapasztalt a magyar környezet- és természetvédelem ügye, 
amely nagyjából a 2000-es évek közepe után pár évvel megtorpant. 2005-ben 
vesztették el önálló szakhatósági szintjeiket a nemzeti parkok, 
természetvédelmi szakhatóságként a környezetvédelmi felügyelőségek, a 
vízügyi felügyelőség. Ezáltal olyan helyzet kezdődött el, amelyben egyre 
kevesebb mozgástér volt az ágazati szakmai szempontok érvényesítésére. 

Ez a folyamat tovább erősödött a kormányhivatalok létrehozásával, 
ahol már nemhogy szakhatóságként, hanem egy-egy osztály szintjén, nem is 
főosztály szintjén jelentek meg ezek a szakmai szempontok, és ezáltal a 
környezet- és természetvédelmi engedélyezési eljárásokban a szakmai 
szempontok érvényesítése elképesztő mértékben lecsökkent. Mindaddig 
környezetbiztonságról, környezet- és természetvédelmi feladatok érdemi 
érdekképviseletéről az Alaptörvény szellemében, az önök Alaptörvényének 
szellemében, amely a Kárpát-medence teljes természeti erőforrásának a 
fenntartására és az egészséges környezet biztosítására tesz ígéretet a magyar 
társadalomnak, nem lesz lehetőség, míg a jogszabályok végrehajtásával 
kapcsolatos intézményi szint összeomlott állapotban vergődik valahol a 
halálra várva. 

Éppen ezért az intézményrendszer átalakításával, a környezet- és 
természetvédelem megerősítésével kapcsolatos országgyűlési határozati 
javaslatban azokat a pontokat foglaltam össze, amelyek az intézményrendszer 
rekonstrukciójával kapcsolatos törekvésekkel megteremtenék a minimális 
esélyét annak, hogy Magyarországon újra legyen környezet- és 
természetvédelem. Az ennek a támogatásához szükséges szavazataikat kérném 
a tárgysorozatba vétel támogatásával.  

Határozathozatal  

ELNÖK: Jelez-e valaki hozzászólási igényt? (Senki sem jelentkezik.) 
Ilyet nem látok. Szavazásra kerül sor.  

Ki az, aki támogatja az indítvány tárgysorozatba vételét? (Szavazás.) 1 
igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. Megállapítom, hogy a bizottság a 
tárgysorozatba vételt nem támogatja.  

A természetvédelem jogi és intézményi feltételeinek 
fejlesztéséről szóló H/19897. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 14. napirendi pont következik, a természetvédelem jogi és intézményi 
feltételeinek fejlesztéséről szóló határozati javaslat, amelynek előterjesztője 
Sallai Róbert Benedek képviselőtársunk.  
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Sallai R. Benedek előterjesztése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Gyakorlatilag 
nagyjából az előző előterjesztésnek a párja az, ami most önök előtt van, hiszen 
előzőleg az intézményrendszer rekonstrukciójára tettem javaslatot, most 
pedig gyakorlatilag a jogi háttér stabilitásának a megteremtésére.  

Jó néhány olyan tapasztalat van a magyar jogrendben, amelyek, 
mondjuk, alkotmánybírósági határozatokból levezethetően teremtenek meg 
lehetőséget és jogokat. Ilyen közismert például a védettségi fok 
csökkenthetőségének a korlátja, amit még a Sólyom által vezetett 
Alkotmánybíróság határozott meg, és azóta következetesen rendben van. 
Viszont ezeknek egy jelentős része olyan, ami miatt újra és újra 
Alkotmánybírósághoz kell fordulni, újra és újra küzdeni kell a környezet- és 
természetvédelmi jogot alkalmazóknak. Ennek megfelelően az országgyűlési 
határozati javaslatban arra teszek javaslatot, hogy mindezeknek a környezet- 
és természetvédelmi törvényekbe való beépüléssel legyen meg az a taxatív 
normája, amely lehetőséget teremt arra, hogy konkrétan ezek a törekvések 
megtörténjenek.  

Akár védett fajokról, akár védett életközösségekről, általában 
tájvédelmi szabályozásról, akár a természetvédelmi értékek helyzetéről, akár a 
magyarországi Natura 2000-es hálózatról, akár Magyarország erdeiről vagy 
gyepjeiről van szó, minden esetben azokat a legpontosabb pontokat 
igyekeztünk összeszedni a határozatban, amelyek jogszabályi normái jelenleg 
nem biztosítottak, és éppen ezért a szövegszerű megfogalmazása indokolt 
lenne a magyar jogrendben.  

Mindezek teremtenék meg a lehetőségét az előbb is elmondott két 
szempontnak, hogy az alaptörvényi kötelezettségekből adódóan mind az 
egészséges környezethez való jog, mind a Kárpát-medence természeti 
értékgazdagságának, védett fajainak megőrzésével kapcsolatos szakpolitikai 
törekvések eredmények lehessenek. Ennek támogatására kérem tisztelettel a 
képviselőtársaimat.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni a vitához? (Senki sem jelentkezik.) 
Ilyet nem látok. Szavazunk a tárgysorozatba vételről.  

Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 7 nem. Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslat 
tárgysorozatba vételét.  

Az állami feladatok átvállalását végző civil zöld szervezetek 
támogatásáról szóló H/19898. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 15. napirendi pont az állami feladatok átvállalását végző civil 
zöldszervezetek támogatásáról szóló határozati javaslat, amelynek 
előterjesztője Sallai Róbert Benedek képviselőtársunk.  

Sallai R. Benedek előterjesztése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Ez az 
eddigiekhez képest, mondhatnám azt, hogy kisebb jelentőségű országgyűlési 
határozati javaslat, de mégsem mondhatom azt, hiszen miután az állam 
kapitulált a környezet- és természetvédelem területén, és semmilyen olyan 
törekvés nem volt látható az elmúlt időszakban, ami a szükséges környezet- és 
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természetvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos törekvéseket 
megjelenítené az állam működésében, ezért kiemelkedő lehetőség lenne az, 
hogy az állami feladatok átvállalását jelenleg is végző zöld civil szervezetek 
finanszírozásával és működésével kapcsolatos kereteket a kormány 
megteremtse. 

Ha visszatekintenek az elmúlt időszak környezet- és természetvédelmi 
botrányaira, mindig találnak mellette egy-egy zöldszervezetet, a Magyar 
Madártani Egyesület, a Levegő Munkacsoport, a WWF Magyarország, a 
Greenpeace, a Reflex, és hosszan sorolhatnám azokat a szakmai szervezeteket, 
amelyek az elmúlt 10-20 évben meghatározó feladatot végeztek el nemzeti 
szinten. Azt hiszem, hogy itt önök többen tanúi voltak a zöldmozgalom több 
mint húszéves történetének Magyarországon, és az a fajta leépülés, az a fajta 
eltűnése szakmai szervezeteknek, ami történt az elmúlt időszakban, nagyon 
szomorú tendenciákat vet fel, hiszen lassan nem lesz ember, aki a környezet- 
és természetvédelmi problémákra felhívja a figyelmet.  

Ezen országgyűlési határozati javaslat arra adna lehetőséget, hogy a 
mindenkori kormányoknak kötelező érvénnyel legyen szükséges támogatni 
azokat a civil törekvéseket, amelyek a magyarországi jobb életminőség és a 
természet- és környezetvédelmi szempontok betartatására törekvő civil 
szervezetek működésének az alapfeltételeit biztosítják. Ez az országgyűlési 
határozat ennek a hátterét teremtené meg, ennek a támogatását kérem 
tisztelettel képviselőtársaimtól.  

Határozathozatal  

ELNÖK: Van-e hozzászólási igény? (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem 
látok. A tárgysorozatba vételről döntünk. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 
igen. Ki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ilyen nincs. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 6 tartózkodás. Megállapítom, hogy a bizottság a tárgysorozatba 
vételt nem támogatja. Visszaadom az ülésvezetéssel kapcsolatos feladatokat 
Sallai Róbert Benedek elnök úr számára.  

 
(Sallai Róbert Benedek, a bizottság elnöke átveszi az ülés vezetését.) 

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

ELNÖK: Köszönöm a segítséget alelnök úrnak, és köszönöm szépen 
valamennyiüknek a türelmes munkát a 15 eddigi napirendi pont 
levezetésében.  

Egyebek 

Rátérünk a 16. napirendi pontra, ami az egyebek. Egyebek között 
elsőként szeretném emlékeztetni a bizottság tagjait, hogy vélhetően ez az 
utolsó bizottsági ülés ebben a ciklusban. A házelnök úr tudomásom szerint azt 
az utasítást adta a bizottságoknak, hogy a házszabályból eredő 
kötelezettségeiknek a bizottságok tegyenek eleget. Ez azt jelenti, hogy ha 
véletlenül még tárgysorozatba-vételi kezdeményezés történik a választásokat 
megelőző harmincadik napig, akkor lehet, hogy meg kell fontolnunk az 
összehívást, de azt gondolom, hogy március 8-áig már erre nem nagyon lesz 
törekvése a képviselőtársaimnak. Tehát azt gondolom, hogy ez az utolsó ülés, 
és nem lesz további ülés.  

Éppen ezért az egyebek között egyetlen feladatom maradt, mégpedig 
az, hogy megköszönjem valamennyiük elmúlt négyéves munkáját, a 
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törekvéseikhez és politikai céljaikhoz további sok sikert és legfőképpen jó 
egészséget és egy boldogabb életet kívánjak valamennyiüknek. Azt gondolom, 
hogy talán lesznek itt olyanok, akik a következő ciklusban is folytatják azt a 
munkát, amit eddig elvégeztek. Arra kérem önöket tisztelettel, hogy a 
környezet- és természetvédelem szempontjait lényegesen nagyobb szinten 
próbálják megjeleníteni a pártjuk mindennapi életében és a frakcióik 
tevékenységében. Azt gondolom, hogy ez Magyarország társadalmának egy 
fontos érdeke lehet. 

Valamennyiüknek nagyon köszönöm, és éppúgy köszönöm az 
Országgyűlés Hivatala munkatársainak a munkáját, akik az elmúlt négy évben 
segítették és támogatták a bizottság tevékenységét. Köszönöm a türelmüket és 
a munkájukat, és köszönöm mindazoknak, akik figyelemmel kísérték a 
bizottság munkáját.  

Az ülés berekesztése 

Kérdezem, hogy egyebek között bárkinek bármi más még felmerül-e. 
(Senki sem jelentkezik.) Miután ilyet nem látok, ezért a 2014‒2018-as ciklus 
utolsó bizottsági ülését bezárom, és valamennyiüknek a legjobbakat kívánom 
mind a mai napra, mind a következő időszakra. Köszönöm szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 58 perc) 

Bencsik János 
a bizottság alelnöke 

 

Sallai R. Benedek 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Vicai Erika és Horváth Éva Szilvia 
 
 


