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Napirendi javaslat  

 

1. Dr. Nagy István agrárminiszter-jelölt kinevezés előtti meghallgatása 
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 44. § (2) bekezdése 
alapján)  
 

2. Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, 
megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli 
miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása   
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 44. § (2) bekezdése 
alapján)  
 

3. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Schmuck Erzsébet (LMP), a bizottság elnöke  
Bencsik János (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Kepli Lajos (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Böröcz László (Fidesz)  
Koncz Ferenc (Fidesz)  
Simonka György (Fidesz)  
Varga Gábor (Fidesz)  
Hajdu László (DK)∗  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 
 

Szászfalvi László (KDNP) Bencsik Jánosnak (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Hatvani Szabolcs bizottsági munkatárs  
 
 

Meghívottak 
 

Hozzászóló 
 

Dr. Nagy István agrárminiszter-jelölt  
Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, 
megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli 
miniszterjelölt  
 
 

                                                 
∗ Az összeférhetetlenségi ok megszüntetéséig, illetve a megszüntetés kezdeményezéséig a képviselői 
megbízatásból eredő jogait – ideértve a bizottsági tagságból eredő jogait is – nem gyakorolhatja. 



 5

(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

SCMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket! A 
Fenntartható fejlődés bizottságának a mai, május 15-ei ülését ezennel 
megnyitom. Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait. Tisztelettel 
köszöntöm a miniszterjelölt urat és vendégeinket. Megállapítom, hogy a 
bizottság határozatképes, egyetlenegy fő jelezte távolmaradását, Szászfalvi 
László képviselőtársunk, őt Bencsik János alelnök úr fogja helyettesíteni.  

A mai ülésünk napirendi pontjaira az alábbiakban tettem javaslatot: az 
1. napirendi pontunk dr. Nagy István agrárminiszter-jelölt kinevezés előtti 
meghallgatása, a 2. napirendi pontunk 15 óra 30 perctől Süli János, a Paksi 
Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért 
felelős tárca nélküli miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása, és lesznek 
majd még különfélék. Kérem a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a javaslattal, 
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság a mai 
napirendünket elfogadta.  

Dr. Nagy István agrárminiszter-jelölt kinevezés előtti 
meghallgatása  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 44. § 
(2) bekezdése alapján) 

Elnöki bevezető 

Akkor rögtön rá is térünk az 1. napirendi pontra, tehát most soron 
következik dr. Nagy István agrárminiszter-jelölt kinevezés előtti 
meghallgatása. Tájékoztatom a bizottságot, hogy dr. Nagy István 
miniszterjelölt úr kinevezés előtti meghallgatására a Házbizottság felkérése 
alapján kerül sor, a felkérés pedig Orbán Viktor miniszterelnök úr házelnök 
úrhoz érkezett kezdeményezése nyomán fogalmazódott meg. Még egyszer 
köszöntöm dr. Nagy István miniszterjelölt urat és munkatársait!  

Mielőtt felkérem a miniszterjelölt urat, hogy tájékoztasson bennünket 
az elképzeléseiről, tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy az előzetes 
tájékoztatásnak megfelelő időkeretben tartjuk meg a kinevezés előtti 
meghallgatást, ami konkrétan azt jelenti, hogy a miniszterjelölt úr legfeljebb 
harminc percben ismerteti az elképzelését, koncepcióját, majd ezt követően a 
bizottság tagjai fogalmazzák meg a kérdéseiket és az észrevételeiket 
frakciónként legfeljebb hét percben, majd ezt követően lesz lehetősége ismét a 
miniszterjelölt úrnak a válaszadásra, a napirendi pont zárásaként pedig a 
bizottság dönt a miniszterelnök-jelölt úr alkalmasságáról… (Dr. Nagy István: 
Bocsánat, az nem vagyok! - Derültség.) Miniszterjelölt, bocsánatot kérek, 
elnézést kérek! Majd négy év múlva! Kérem akkor a miniszterjelölt urat, hogy 
ismertesse a bizottsággal az agrárminiszteri poszt ellátásával kapcsolatos 
elképzeléseit, szakmai programját, én természetesen kifejezetten azt 
szeretném kérni, ami elsősorban a környezetügyre vonatkozik. Köszönöm 
szépen.  
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Dr. Nagy István miniszterjelölt tájékoztatója 

DR. NAGY ISTVÁN miniszterjelölt: Igen tisztelt Elnök Asszony! 
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Megjelentek! Én is nagy tisztelettel köszöntök 
mindenkit, és nagyon szépen köszönöm azt a lehetőséget, hogy az agrártárca 
jövőbeni dolgairól, terveiről számot tudok adni itt önöknek, és be tudom 
mutatni mindazokat a lehetőségeket, terveket, amelyeket szeretnénk az 
elkövetkező időszakban közösen megvalósítani.  

Legelőször is szeretném azt vázolni, hogy az agrártárca a 
mezőgazdaságon kívül, a mezőgazdasági feladatok irányításán túl nagyon 
hangsúlyosan kell hogy foglalkozzon a környezet- és természetvédelmi 
kérdésekkel is. Pontosan ezért szeretném az első helyen megemlíteni azt, hogy 
az újonnan létrejövő agrártárcánál vissza kívánjuk adni a környezetügy 
minisztériumon belüli megfelelő súlyát és rangját. Ennek első lépéseként 
önálló államtitkárságot hozunk létre a szakterületnek, ezen belül pedig önálló 
helyettes államtitkárság alakul mind a természetvédelem, mind a 
környezetvédelem területeinek.  

A nemzeti park igazgatóságok kapcsán elmondható, hogy egész 
Európában nincs máshol ilyen erős állami természetvédelmi 
szervezetrendszer. A nemzeti park igazgatóságok rendszere több mint 
negyven éve folyamatosan fejlődik Magyarországon, működési területük az 
ország egész területét lefedi, 300 ezer hektár védett állami területet 
vagyonkezelnek, amelyen 14 ezer őshonos magyar háziállattal végzik a 
természetvédelmi kezelést, közel 2 ezer munkatársunk dolgozik az állami 
természetvédelmi rendszerben, köztük 250 természetvédelmi őr. Sok 
térségben ma már a nemzeti park igazgatóságok a legnagyobb munkáltatók, és 
az EU-s források felhasználásával kivitelezett pályázatokon keresztül jelentős 
megbízói potenciált jelentenek a helyi vállalkozásoknak is.  

A mostani uniós pénzügyi időszakban több mint 60 milliárd forintot 
költünk természetvédelmi fejlesztésekre, amelyből több mint 100 ezer 
hektáron fog javulni a természet környezeti állapota. Ez végtelenül fontos 
számunkra, hiszen agrármérnökként el kell mondjam önöknek, hogy az a 
legfontosabb üzenet mindenki számára, aki ezen a területen dolgozik, hogy azt 
az életteret csak kölcsönkapjuk az unokáinktól, és az a kötelességünk, hogy 
hogyan tudjuk művelni, hogyan tudjuk megőrizni és jobb állapotban 
továbbadni az utódainknak mindazt, amit örökül kaptunk. Ez az a mottó, 
amely minden nap vezérel bennünket a munkánkban, és ezért szeretnénk az 
agrártárcát a továbbiakban nagyon hangsúlyosan zöldtárcaként működtetni.  

A nemzeti parkok a megfizethető, családbarát ökoturizmus legnagyobb 
letéteményesei Magyarországon, a nyilvántartott körülbelül 
700 ökoturisztikai létesítmény felét üzemeltetik. 1,6 millió regisztrált látogatót 
fogadnak évente, és több mint 40 ezer gyermeknek nyújtanak különböző 
környezeti nevelési programokat. Úgy gondoljuk, hogy a nemzeti park 
igazgatóságok jelenlegi magyar modelljének fenntartása és továbbfejlesztése 
indokolt, erre fogunk törekedni az önálló államtitkárság létrehozásával, ezt 
tűztük ki az egyik legfontosabb céljának.  

Az Európai Unió körforgásos gazdasági javaslatcsomagjába foglalt 
módosított irányelvek hazai átültetése az elkövetkező években a 
hulladékgazdálkodás kiemelt feladata lesz. A szaktárcánál készül a kormány 
részére egy programtervezet, amely megoldási javaslatot tartalmaz a 
lakosságnál képződő, azbesztet tartalmazó veszélyes építési, bontási hulladék, 
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az azbesztcement, a sík- és hullámpala elérhető közelségben történő átvételére 
és szakszerű elhelyezésére vonatkozóan. Ennek elfogadásával lehetővé válna a 
lakosságnál képződő, elsősorban tetőfedő és nem szórt azbeszt gyors és olcsó 
elhelyezése, ami jelentősen csökkentené az illegális hulladéklerakást. Azt 
tűztük ki célul, és az egy nagyon fontos kitétel a következő működésünkben, 
hogy olyan szabályokat, rendeleteket indítványozzunk és hozzunk, amelyek 
betarthatóak az emberek számára, megérthetőek és jól kontrollálhatóak. Nem 
célunk az, hogy túlbonyolítva, túlárazva a rendszert arra késztessük a 
felhasználókat, hogy illegalitásként, úgy rakják le illegálisan a hulladékot, 
hiszen az nagyon komoly anyagi vonzattal és nagyon komoly környezeti 
károkkal járhat majd a későbbiekben.  

Kiemelt nemzetgazdasági és környezetvédelmi cél az építési-bontási 
hulladék képződésének megelőzésére, valamint az építési tevékenység végzése 
során képződő anyagokkal kapcsolatos egyes tevékenységekre vonatkozó 
szabályok megalkotása, amelyre a vonatkozó rendelettervezet elkészült. A 
tervezet célkitűzése a minőségi építési másodnyersanyagok előállítása és 
versenyképességének növelése, ezáltal a természeti erőforrások megőrzése 
szintén egy nagyon fontos feladatunk. 

A levegőtisztaság-védelmi szabályozás fejlesztése kiemelt feladatunk. A 
jelenleg végrehajtás alatt álló, 2030-ig tervezett Kisméretű Szállópor 
Csökkentés Ágazati Intézkedési Programja a terveink szerint beépül az 
országos levegőterhelés-csökkentési programba. A levegőszennyezés ökológiai 
hatásainak megfigyeléséhez monitoringhálózatot kell létesíteni. 2018. július 1-
jéig ki kell jelölni és be kell jelenteni az Európai Bizottságnak a megfigyelési 
helyszíneket és a vizsgálandó paramétereket. Az országos légszennyezettségi 
mérőhálózat felülvizsgálatának megalapozásához országos mintavételi és 
mérési program végrehajtását tervezzük, ennek eredményeképp pontosabb 
képet kaphatunk az ország levegőminőségéről, valamint ez hatékonyabb 
intézkedések előkészítését és végrehajtását is lehetővé teszi majd. A levegő 
minősége közvetlenül a lakosságot is érintő, számunkra újra csak kiemelten 
kezelendő kérdés lesz a jövőben. 

A lakossági visszajelzések alapján komoly igény mutatkozik a helyes 
lakossági fűtést bemutató „Fűts okosan!” szemléletformáló kampány 
kiterjesztésére, ezért médiafelületeken történő minél szélesebb körű lakossági 
elérés biztosítása mellett a továbbiakban civil fórumokon és különböző 
rendezvényeken is megjelenve kívánjuk az érdeklődést fenntartani, az 
ismeretanyagot átadni, mert abban bízunk, hogy kölcsönös együttműködéssel 
pozitív környezeti, levegőminőségi és ebből fakadóan egészségügyi változást 
tudunk elérni.  

Szeretném hangsúlyozni azt, hogy számos olyan, a tárcánál lévő 
programot kívánunk indítani, amelyben számítunk mindazon civil szervezetek 
munkájára, amelyek hasonló paraméterekkel és portfólióval dolgoznak. 
Szeretnénk sokkal jobban kiszélesíteni azt az együttműködési kört és 
lehetőséget, amelynél az ilyen szervezetekkel együttműködőleg kell lenni, 
mert a célunk közös: jobb életminőséget, jobb és tisztább környezetet 
biztosítani a mindennapi életünk számára. Olyan lehetőség és olyan kihívás 
ez, amelynek csak közösen, együttműködve fogunk tudni megfelelni.  

A stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek 
szabályozásának megújítását tervezzük. Kiemelt figyelmet tervezünk fordítani 
a zaj elleni védekezésre, a hazai zajvédelmi szabályozás teljes felülvizsgálatára, 
korszerűsítésére, illetve az új típusú konfliktushelyzetek szabályozására.  
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Az országos jégkármegelőző rendszer megfelelő kiszolgálása érdekében 
a Dél-Dunántúl területét érintően egy, az Országos Meteorológiai Szolgálat 
radarhálózatába integrálható új időjárási radar beszerzése vált indokolttá.  

A korábban forráshiány miatt - és ez egy nagyon fontos területet - 
részlegesen végrehajtott szigetközi környezetiállapot-monitoring a 2018. évtől 
újra a teljes vizsgálati paraméterkörre kiterjed, mivel az agrártárca fejezetében 
55 millió forint áll rendelkezésre a szigetközi ökológiai monitoring 
végrehajtására. Ezen felül a kormány 120,4 millió forint egyszeri forrást 
biztosított a szigetközi monitoring azon részének újraindításához, amely az 
utóbbi években elmaradt, így megkezdődött a többéves kihagyás utáni 
szakértői felkészülés a hiányzó elemek vizsgálatának újraindítására. Nagyon-
nagyon fontos dolog ez, hiszen ott élek én is, ezért kiemelten fontos számomra 
ennek a területnek a minél alaposabb vizsgálata, és mindazon lehetőség 
megteremtése, amely mindazt a hatást vizsgálja, amely a Duna eltereléséből 
származott ennek a térségnek. Nem lehet, hogy csak a hátrányait viselje ez a 
térség, meg kell tudnunk az eredményeket, hatásokat, hogy mit váltott ki a 
Duna elterelése, és hogy milyen intézkedéseket kell foganatosítani ahhoz, 
hogy ott, azon a tájon újra élhető és megfelelő környezet lehessen. Nagyon 
fontos, és pontosan ebből a tanulságból kiindulva nagyon fontos az ott élő civil 
szervezetek, környezetvédelmi és zöldszervezetek bevonása a közös 
gondolkodásba, hiszen a velük való együttműködés, a helyi lakosok 
akaratának kifejeződése és megnyilvánulása hozza el azt a békét, amelyet 
közösen felépítve lehet eredményesen környezetvédelmet, természetvédelmet 
gyakorolni. (Megérkezik Simonka György.) 

Elsőként a nemzeti park igazgatóságok tízéves vagyonkezelési és 
fejlesztési terveinek elkészítését tervezzük a természetvédelem kapcsán, ami 
középtávon biztosítani fogja a védett területeinket a hatékony 
természetvédelmi kezelést. Az elkövetkező években tovább növeljük a nemzeti 
parkok jelenleg évi 1,6 millió fős látogatottságát. 2017-ben a nemzeti park 
igazgatóságok valamennyi, a GINOP keretében megvalósuló ökoturisztikai 
projektje a megvalósulás szakaszába lépett. A fejlesztések eredményeképpen 
százezer fővel növekedhet évente a nemzeti park igazgatóságok regisztrált 
látogatóinak száma. Az urbanizált világban végtelenül fontos, hogy legyen 
hely, ahová a városi ember rekreációs célból, kikapcsolódás, feltöltődés, 
pihenés céljából ki tud vonulni. Végtelenül fontos, hogy minél több területet 
tudjunk ebbe a körbe bevonni, hiszen minden ilyen védett terület növelése, 
minden ilyen ökoturisztikai fejlesztés azt a célt szolgálja, hogy hogyan tudjuk a 
környezetünket még élhetőbbé, még szebbé és még jobbá tenni.  

A jelenlegi pénzügyi ciklusban a KEHOP, a VEKOP, a GINOP és a LIFE 
mellett a különböző finanszírozású, jelenleg futó egyéb pályázatokkal együtt 
összesen több mint 60 milliárd forint szolgálja a természetvédelmi célok 
megvalósítását. Többek között sikerült biztosítani a környezet- és 
természetvédelmi LIFE-pályázatok önerejének támogatását, a kormány a 
2018–24-es időszakra összesen mintegy 5 milliárd forint értékben pénzügyi 
keretet hívott életre. Az elmúlt időszakban a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Programban, illetve a Versenyképes Közép-
Magyarország Operatív Program keretében 92 egyedi projektet tartalmazó, 
összesen mintegy 37,78 milliárd forint értékű természetvédelmi fejlesztési 
csomagot indítottunk el. Ennek keretében a jelen fejlesztési időszak végére, 
amit célként is tűzhetünk ki, és bátran ígérhetem, hogy meg is tudjuk 
valósítani, újabb 100 ezer hektáron fogjuk tudni javítani a természeti értékek 
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megőrzéséhez szükséges ökológiai és infrastrukturális feltételeket, továbbá 
fejleszthetjük a természetvédelmi bemutatás, őrzés és monitorozás 
eszközrendszerét.  

Kétszer hangzott el a 100 ezer: vállaljuk a látogatottság 100 ezer fővel 
való növelését, és vállaljuk, hogy 100 ezer hektárral növeljük meg ezen 
területek nagyságát. Én azt hiszem, hogy ez egy ambiciózus vállalás, és 
nyugodt szívvel állíthatom önöknek, hogy meg is tudunk felelni ennek a 
nagyon komoly kihívásnak. 

A nemzeti park igazgatóságok mellett helyi kezdeményezésként tovább 
erősödik a hazai natúrpark hálózat. Hazánk tizedik natúrparkjaként a 2018. 
évben a Szigetköz Natúrpark névhasználatot elismerő miniszteri oklevelet 
tudtunk átadni. A 2018. év folyamán további négy térségből kezdeményezték a 
minisztériumnál a natúrpark cím odaítélését. Nagyon-nagyon fontos dolgok 
ezek, hiszen egy natúrpark cím odaítélésének megelőzéseképpen nagyon 
komoly társadalmi közös gondolkodás folyik, társadalmi együttgondolkodás 
folyik, hiszen az emberek nélkül, az ott élők nélkül mindezt nem lehetne 
megvalósítani. És mind-mind az a folyamat… Nem véletlenül tartja azt a 
mondás, hogy az odáig vezető út sokszor fontosabb, mint maga a cél, ahova 
eljutunk, hiszen amíg odáig eljutottunk, nagyon komoly együttműködéseket, 
társadalmi szemléletváltozást okozott magában a Szigetközben is, a szigetközi 
emberek életében, és bátran mondhatom azt, hogy sokkal inkább 
odafigyelőbb, sokkal inkább az értékeikre büszke emberek ma már a 
szigetközi emberek ennek a folyamatnak a végén.  

A natúrparki cím odaítélésével és visszavonásával kapcsolatos 
részletszabályokat rögzítő miniszteri rendelet megalkotását tervezzük még 
ebben a ciklusban, hogy ez meg tudjon valósulni.  

A genetikai erőforrások megőrzése mind a vadon élő, mind a 
mezőgazdasági haszonállataink és növényeink területén kiemelt szerepet kap. 
Az egyes génmegőrző intézmények, a Növényi Diverzitás Központ, a 
Haszonállat-génmegőrzési Központ fejlesztése és kiemelt programjaik 
támogatása stratégiai kérdés számunkra.  

Fontos célkitűzésünk, hogy 2020-ig országos léptékben is felmérjük, 
feltérképezzük és értékeljük a természetes és természetközeli ökoszisztémákat 
és kiemelt jelentőségű szolgáltatásaikat, kidolgozzuk a tájak tájkarakter-alapú 
tipizálási rendszerét, elkészítsük hazánk zöldinfrastruktúra-térképét, továbbá 
meghatározzuk az állapotjavítás és helyreállítás fő csapásirányait és 
célterületeit.  

A tájvédelem területén szeretnénk továbblépni azzal, hogy megalkotjuk 
a tájvédelmet szabályozó első hazai jogszabályt.  

A barlangokkal kapcsolatosan feladatunk lesz a közhiteles Országos 
Barlangnyilvántartás aktualizálása, naprakészen tartása, a barlangkutatási 
jelentések feldolgozása a barlangok felszín alatti kiterjedésének 
meghatározása révén. Tervezzük barlangkezelési tervek kidolgozását a 
barlangok lehető legjobb állapotban történő megőrzése érdekében.  

2014 óta jelentősen növeltük a természetvédelmi intézkedési 
javaslatokat tartalmazó Natura 2000 fenntartási tervvel rendelkező területek 
arányát. Ez mindenkinek nagy segítséget jelent, javul a kommunikáció a 
gazdálkodókkal. A tervezés jelenlegi ütemezése alapján teljesíteni tudjuk a 
nemzeti természetvédelmi stratégiában tett vállalásunkat, hogy 2020-ig 
minden Natura 2000-es terület rendelkezzen fenntartási tervvel.  
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A hazai biológiai sokféleség állapotának és változásának nyomon 
követését biztosító adatgyűjtést nagyon fontosnak tartom. Állapotfelmérésre a 
korábbinál sokkal nagyobb forrást szeretnék biztosítani, amellyel a hazai, 
nemzetközi és uniós adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségeket sokkal 
színvonalasabban tudjuk majd teljesíteni. Emellett szakmai adatbázist fogunk 
létrehozni a védett területek kezelésének megalapozására.  

Változás szükséges a magyar lakosság környezettudatosságának 
tekintetében is. A szelektív hulladékgyűjtés erősítése, valamint a 
hulladékgazdálkodási fejlesztések támogatása mellett kiemelt célunk a 
társadalmi szemléletformálás, a környezettudatos gondolkodás népszerűsítése 
a lakosság körében. Bár a folyamat lassú, a pozitív elmozdulást a felmérések 
eredményei igazolják.  

Az elmúlt időszak néhány olyan közös akcióját szeretném önöknek 
felvázolni, amelyekre nagyon büszkék vagyunk, és amelyek nagyon jelentős 
eredménnyel jártak. Ilyen a „TeSzedd! - Önkéntesen a tiszta Magyarországért” 
akció. 2017-ben mintegy 175 ezer önkéntes résztvevő vett már részt rajta, 
1732 helyszínt tudtunk megtisztítani az eldobált, illegálisan lerakott szeméttől, 
és összesen 2516 tonna szemetet gyűjtöttek össze. Végtelenül fontos: nincs 
olyan minisztériumi apparátus, amely ezeket a civil kezdeményezéseket, a civil 
összefogást helyettesíteni tudná. Csak így, ilyen közös összefogással lehet ilyen 
eredményes tevékenységet végezni. Ilyen a PET Kupa nevű, önkéntesek által 
indított kezdeményezés, amely a Tisza műanyag hulladéktól való 
megtisztítását célozza. Nem véletlen, és nagyon örülünk annak, hogy a 
rendezvény immár átlépte a határokat, és a Tiszai Kerekasztal létrehozásával 
elérte, hogy Kárpátalja is saját akcióval csatlakozzon a tiszai szemétszedéshez.  

A „Fűts okosan!” kampány keretében immár harmadik alkalommal a 
lakossági fűtés helyes gyakorlatára hívjuk fel a figyelmet, amely a megfelelő 
fűtőanyag megválasztására és a tiltott hulladékégetési gyakorlat egészségügyi 
kockázataira hívja fel a figyelmet. Mert hiába alkotunk rendeletet, hiába 
akarunk mi szépet és jót, ha nem tudjuk elérni, hogy a lakosság elfogadja, 
támogassa ezeket az elképzeléseket, akkor az akarat az csak szándék marad. 
Az a célunk, hogy minél szélesebb körben meg tudjuk értetni a lakossággal 
azokat a szándékokat, azt az akaratot, amely természetesen a jövő érdekében 
mindnyájunk előnyére szolgálhat.  

Az Európai Hulladékcsökkentési Hét eseménysorozatában 
Magyarország már 2012 óta részt vesz. Olyan aktivitással dolgozunk, hogy 
állandóan dobogós helyet érünk el az Európai Unió területén.  

A KUKAkulTÚRA, a Hulladékkezelők Nyílt Napja is nagyon népszerű. 
Az Ötkukás Játékok, az „Űzz sportot a szelektív hulladékgyűjtésből!” és a 
Zöldkonferencia 2018, a „Gazdálkodj okosan - a hulladékkal!” címmel három 
helyszínen mindennapjaink egyszerű, de környezettudatos döntési 
alternatíváit mutatja be az ifjúságot nevelő pedagógusoknak. Hiszen a 
fiatalokról nem mondhatunk le, a legnagyobb szövetségeseinknek kell 
lenniük, és éppen ezért kell nagyon fontos kapcsolatot ápolnunk a 
pedagógusokkal. Ezért nagyon fontos az ökoiskola-rendszerünk, hogy azon 
iskolákban olyan környezettudatos nevelés tudjon folyni, amellyel a 
gyerekeknél készségszinten, a génjeikbe tudjuk beégetni mindazt az üzenetet, 
hogy ez az örökség, ez csak örökség a nagyszüleinktől, és ezt tovább kell majd 
adnunk számukra.  

Az Országos Meteorológiai Szolgálat az elmúlt években jelentős 
fejlesztéseket hajtott végre. 2017-ben sor került az Országos Meteorológiai 
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Szolgálat új tárolórendszerének és szuperszámítógépének kiépítésére, 
valamint kezdetét vette az új villámlokalizációs mérőhálózat kialakítása is. 
(Megérkezik Koncz Ferenc.) A megvalósított fejlesztések hatása az egész 
országra kiterjed, hiszen innen kell adatokat szervezni és szereznünk azért, 
hogy mindannak az országos jégkármegelőzési rendszernek, amelyet 
működtetni szeretnénk, amely az agráriumban, de természetesen a civil 
szférában is hat, eredményesen tudjunk előre jelezni, és azt majd 
eredményesen tudjuk alkalmazni. A kormány a jégesők által a 
nemzetgazdaságban okozott jelentős károk csökkentése érdekében országos 
talajgenerátoros jégkármérséklő rendszert hozott létre, ez a rendszer most 
május 1-jével indult el. Ennek a kiszolgálását végzi majd az OMSZ-nak ez az új 
rendszere.  

Magyarország adós volt eddig az Európai Táj Egyezményből 
levezethető stratégiaalkotási feladat teljesítésével, amely meghatározza 
hazánk tájpolitikáját, a tájvédelmet, a -tervezést és a -kezelést. A kormány 
elfogadta a 2026-ig terjedő időszakra vonatkozó Nemzeti Tájstratégiát, amely 
a tájvédelemben az első magyar stratégiának számít. Ez szintén egy nagyon 
fontos terület.  

2010 óta számos területen sikerült olyan eredményeket elérnünk, 
amelyek segítségével Magyarország mezőgazdasága továbbra is GMO-mentes 
marad. Legutóbb megteremtettük az élelmiszerek „GMO-mentes” jelölésének 
jogszabályi kereteit, és bevezettük a „GMO-mentes” védjegyet, amit a tárca 
2018 áprilisában jelentett be. Szeretném jelezni önöknek, hogy az 
agrárkormányzat továbbra is mindent elkövet azért a státuszért, hogy 
Magyarország GMO-mentes legyen, hiszen először emeltük fel ezt a zászlót a 
magasba, és kerestünk szövetségeseket Európa más országaival együtt azért, 
hogy GMO-mentes mezőgazdaságot tudjunk művelni, és azt tudjuk 
eredményre vezetni a jövőben. Egyre több olyan pozitív eredménye látszik, 
amely által a gazdák is megértik azt, hogy milyen előnye van annak, hogy 
GMO-mentes termelést folytatunk, ennek a kiterjesztését szeretnénk elérni, 
nemcsak a vetőmag-előállításban, nemcsak a növénytermesztésben kívánunk 
ragaszkodni a GMO-mentes előállításhoz, hanem most a következő lépés a 
GMO-mentes állati takarmányok biztosítása, hogy az ebből keletkezett állati 
termékeket tudjuk így piacra juttatni, hiszen ez mind-mind olyan piaci előnyt 
jelent ebben a szegmensben, ami a magyar gazdatársadalmat és a magyar 
nemzetgazdaságot előnyhöz tudja juttatni.  

A nemzeti park igazgatóságok vagyonkezelésében álló 300 ezer hektár 
védett természeti területen tartott természetvédelmi, kezelési és génmegőrzési 
szempontból is kiemelkedően fontos őshonos állatállományok nagyságát 
növeltük, az állománynagyság 2017-re meghaladta a 14 ezres egyedszámot, 
ami 2010-hez viszonyítva 45 százalék feletti gyarapodást és növekedést jelent. 
Ezzel a nemzeti park igazgatóságok állami génmegőrzésben vállalt szerepét 
sikerült tovább növelnünk a területek hosszú távú kezelésének biztosítása 
mellett. Egyszerre érünk el két hatást: olyan életkörülményeket, környezeti 
körülményeket tudunk biztosítani azáltal, hogy a legelő állatok klasszikusan 
végzik a dolgukat ezeken a területeken, megőrzik a területet az eredeti 
formájában, ugyanakkor pedig pont azért, mert azon állatnak kell lennie, egy 
olyan génmegőrzési programot tudunk továbbvinni, amellyel az őshonos 
állatainkat, állatfajainkat sikerül megőrizni. Ez kettős haszon egy cél 
érdekében, és ez számunkra nagyon-nagyon fontos lesz az elkövetkező 
időszakban is.  
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A nemzeti park igazgatóságok által üzemeltett ökoturisztikai 
létesítmények számát 276-ról 349-re emeltük. A természetvédelmi bemutatást 
célzó infrastruktúra-fejlesztések keretében látogatóközpontok, illetve 
bemutatóhelyek és információs pontok hálózatos rendszerének kialakításával 
javítani kívánjuk a természeti értékek ismertségét, elérhetőségét a turisták 
számára. A fejlesztések eredményeképpen a nemzeti park igazgatóságok éves 
regisztrált látogatóinak száma 1 millió 300 ezerről 1 millió 637 ezer főre 
emelkedett.  

Az a célunk, amit hangsúlyosan szeretnénk a tárca portfóliójában 
kezelni, hogy elérjük, hogy a lakosság keretében minél szélesebb körben 
elterjedjen a felelős állattartás, ezzel javuljon állataink jóléte. Napjaink egyik 
legsürgetőbb állatvédelmi problémája a kóbor kutyák magas száma, ennek 
visszaszorítása végtelenül fontos. Az állami ebadatbázist a Nébih működteti. 
Ezen intézkedések eredményeként az elmúlt években is folyamatosan és 
jelentősen, mintegy harmadával csökkent az ország mintegy száz ebrendészeti 
telepére bekerült kóbor kutyák száma. Programot kívánunk indítani, hogy 
hogyan tudjuk még eredményesebbé tenni mindazt a folyamatot, amely a 
kóbor ebek számának csökkentésével járhat. Hangsúlyosan szeretnénk 
odafigyelni arra, hogy a felelős állattartás keretében hogyan bánunk az 
állatainkkal, hiszen egy jelentős változás állt be a társadalomban, az 
urbanizáció következtében a haszonállatok helyett az ember mellett egyre 
inkább társállatként jelennek meg állatok, amelyek tartása, kezelése, 
gondozása kiemelt feladat, az erre való odafigyelés, ennek a méltányos 
kezelése pedig egy kiemelt feladat, hiszen tartozunk ennyivel az állatainknak.  

A nemzeti agrárstratégia egyik kiemelt céljának megfelelően a Nébih 
tevékenységén belül fontos szerepet tölt be a genetikai alapok védelme, 
megőrzése, fejlesztése. Az ország egészét lefedő növény-fajtakísérleti hálózatot 
üzemeltetünk, amely tevékenységünk célja, hogy a magyar gazdák a 
legkorszerűbb, nagy hozamú, betegségeknek ellenálló, magas minőséget 
produkáló fajtákat termeszthessenek. És így leszünk ezzel a jövőben is, hiszen 
ennek az ellenőrzése, főképp a GMO-mentességének az ellenőrzése nagyon 
komoly laborhálózatot, nagyon komoly odafigyelést igényel az elkövetkező 
időszakban is, hiszen az élelmiszer-biztonsághoz azzal is hozzájárulunk, hogy 
rendszeresen elvégezzük a vetőmagtételek kockázatértékelésen alapuló GMO-
mentességi, illetve -szennyezettségi mérését azok forgalomba hozatala előtt.  

Mindenképpen szeretnék egy olyan közérdekű kérdést felvetni, 
amelyben szeretném, ha tudnák a minisztérium álláspontját, ez pedig a 
neonikotionidok kérdése. Számos vihart vetett ez a kérdés az elmúlt 
időszakban. Szeretném jelezni, hogy Magyarországon szeptembertől tilos, 
tehát nem lesz kiadva további engedély repcevetőmag-csávázásra. Azt is meg 
szeretném önöknek indokolni, hogy miért volt eddig forgalomba engedve 
Magyarországon ez a szer: azért, mert mindeddig nem volt meg az az 
alternatíva, amellyel ki tudtuk volna váltani, a helyettesítő szerek tízszer-
tizenötször mérgezőbbek voltak, mint maga a neonikotionid. Felelősséggel azt 
tudom mondani önöknek, hogy abban a pillanatban, ahogy a ciantraniliprol 
hatóanyag feltalálásra és forgalomba hozatalra került, innentől kezdve 
megvan az a hatóanyag, amellyel felelősen tudunk gazdálkodni, és meg tudjuk 
védeni mind a magyar vetőmagtermesztés világszínvonalát, mind pedig a 
hazai porzórovarok élővilágát is. Engedjék meg, hogy méhészként nagy 
örömömet fejezzem ki ezért, és nagyon örülök, hogy ezt sikerült elérnünk.  
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Egy másik ilyen nagyon fontos kérdés a glifozát kérdése. Mindenki 
számára ismert az a totális gyomirtó-hatóanyag, amelyet széles körben 
használ a mezőgazdaság, talán azt kell mondjam, a legszélesebb körben az 
egész világon. Az is teljesen természetes, hogy az Unióban használt 
növényvédőszer-hatóanyagokat tízévente felülvizsgálják annak céljából, hogy 
ellenőrizzék, hogy az új tudományos információk figyelembevételével 
továbbra is megfelelnek-e a jóváhagyási követelményeknek. Az értékelés 
szakaszában több környezetvédő szervezet kritizálta a hatóanyag 
létjogosultságát, és próbált tudományos érveket felhozni a megújításának 
megakadályozására. Az elhúzódó és politikailag érzékeny eljárás végső 
szakaszában a kémiai anyagok toxikológiai besorolásáért felelős Európai 
Vegyianyag-ügynökség nem talált olyan bizonyítékot, amely alapján a 
glifozátot az emberi egészségre károsnak kellett volna nyilvánítani. A 
Bizottság ezt követően megállapította, hogy tudományos akadály nem áll az 
újraengedélyezés útjában, a kompromisszum jegyében azonban csökkentett 
megújítási periódust javasol. Azt szeretném jelezni, hogy a közeljövőben az 
összes, Magyarországon engedélyezett glifozáttartalmú készítmény engedélye 
felülvizsgálatra fog kerülni, aminek során döntés születhet arról, hogy 
indokolt-e a felhasználás korlátozása, illetve a vásárláshoz és a 
felhasználáshoz kapcsolódó forgalmi kategóriába sorolás változtatása.  

Engedjenek meg nekem egy alapelvet elmondanom, amely vezérelni 
fogja a tárcát az ilyen döntések meghozatalában! Nekünk, akiknek döntést kell 
hoznunk, nem lehet más irányító szempontunk, mint maga a tudományos 
eredmény, ha a tudományos eredményt figyelembe vesszük, akkor nem 
járhatunk rossz úton. Én azt szeretném önöktől kérni, hogy ezt kérhetik 
rajtam mindig számon, a tudomány álláspontját fogjuk tudni képviselni 
minden esetben, mert a tudományra számítunk védekezésül és érvanyagul is, 
és ezért szeretném hangsúlyozni, hogy mindazon kérdésekben, amelyek 
felmerülnek, mindig a tudomány álláspontját szeretnénk segítségül hívni a 
véleményünk kialakításához, és kérem önöket, felelős bizottságot, hogy ezt 
akceptálják majd számunkra is. 

A kormány célkitűzése - hogy egy másik nagyon fontos területre hadd 
térjek rá, amely a társadalom széles körét érinti - a földhasználók felkészítése 
a parlagfű elleni védekezésre, ugyanakkor annak biztosítása, hogy a szankciók 
alkalmazása ösztönzőleg hasson az önkéntes jogkövető magatartás 
kialakítására. A lakosság önkéntes jogkövetésre való nevelésének 
hatékonyságát folyamatosan nyomon követhetjük, és a kormányzati 
stratégiának megfelelően segítjük az állampolgárokat a jogszabályok 
betartásában. El kell mondani, hogy a parlagfű-fertőzöttség visszaszorítását 
elsősorban a földhasználók jogkövető magatartása eredményezheti, de a 
folyamatos társadalmi szemléletformálás mellett fontos cél a hatósági eljárás 
erősítése, a hatékonyság és a hatósági rendszer további növelése.  

A parlagfű elleni küzdelem emberfeletti küzdelem, akkora kihívás, 
amelyben csak nagyon szervezetten, odafigyelve és nagy összhangban lehet 
eredményeket elérni. Nagyon hálás vagyok annak a polgárőr-
kezdeményezésnek, amelyben ők segítséget ajánlottak, és ebbe a küzdelembe 
beleszálltak. Nagyon sokszor vitatkozunk különböző kerekasztaloknál a 
fertőzött táblák felderítésének mikéntjéről, a bejelentés módjáról, ennek a 
bejelentésnek a kezeléséről, és keveset beszélünk arról, hogy ki fogja kihúzni, 
ki fogja kiirtani mindezt. Én arra szeretném a minisztérium munkatársait 
késztetni, és arra szervezni a minisztérium apparátusát, hogyan tudunk olyan 
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akciócsoportot létrehozni a minisztériumon belül is, amely hangsúlyozottan és 
kiemelten fog foglalkozni mindazzal a társadalom nagyon súlyos rétegeit 
érintő kérdéssel, amely nagyon nehéz élethelyzeteket okoz az asztmás és 
allergiás honfitársaink számára. Nem lehet, hogy mindazon felelősség és 
feladat kapcsán, amely a parlagfűgyérítéssel kapcsolatosan ránk hárul, kritika 
érje a házat. Én mindenkit szeretnék segítségül hívni, összefogást szeretnék 
kezdeményezni e munkában, és hangsúlyosan arra szeretném a vitát és a 
parlagfűkérdést fordítani, hogy a módszertanról egyre inkább menjünk át arra 
az eszközfelhasználásra, hogy hogyan tudjuk kiirtani és a fertőzött területek 
számát csökkenteni, mert akkor tudunk szerintem hatékony eredményre jutni 
az elkövetkező időszakban.  

A vidékfejlesztés kapcsán - hiszen az Agrárminisztérium működése 
komplett egésszé válik, hiszen én úgy tudok erre a területre gondolni, hogy a 
vidékfejlesztés is szerves részévé válik a magyar mezőgazdaságnak, hiszen a 
vidéket komplett egészében tudjuk felemelni és kezelni - azt szeretném 
önöknek jelezni, hogy ennek a jelentőségét az mutatja, hogy a közel 
1300 milliárd forintos vidékfejlesztési pályázatok keretének mintegy 
40 százalékát, 530 milliárd forintot tesznek ki azok az intézkedések, amelyek a 
vidékfejlesztési pályázaton belül a környezet minőségének javítását tudják 
szolgálni… 

 
ELNÖK: Miniszterjelölt úr, csak szeretném jelezni, hogy nem tudom, 

meddig tud ön maradni… 
 
DR. NAGY ISTVÁN miniszterjelölt: Ha három percet, kettőt ad nekem, 

akkor kerekre befejezem, megígérem. Mert azt a stratégiát szeretném 
megfogalmazni, amely bennünket vezérel, és ösztönöz arra, hogy hogyan 
tudunk dolgozni az elkövetkező időben. 2050-re 9 milliárdan leszünk a 
Földön, 70 százalékkal több élelmiszerre lesz szükség úgy, hogy a klimatikus 
válság miatt 30 százalékkal kevesebb termőföld és 40 százalékkal kevesebb 
ivóvíz fog a rendelkezésünkre állni. Tíz év múlva 40 százalékkal több 
fehérjére, azaz húsra lesz szükség. Azt kell mondjam, hogy olyan összefogásra 
lesz szükség itt és a mezőgazdaság és az agrárium minden szereplője számára, 
amely közösen fogja tudni mindezt megoldani.  

Nagy előnyünk, hogy mezőgazdaságunk környezeti állapota, a talaj 
minősége, a felszín alatti vizek szennyezettsége a nyugat-európai 
országokéhoz képest jóval kedvezőbb képet mutat, ezt hosszú távon is fenn 
kívánjuk tartani. Azt elkövetkező években is csak olyan agrárgazdálkodási 
mód követhető, amely harmóniát biztosít az ember, a környezet és a gazdasági 
racionalitás szempontjai között.  

A mezőgazdaság a történelem során mindig is több volt, mint egyszerű 
árutermelő ágazat, az élelmiszerek és a nyersanyagok előállításán túl sok más 
feladatot is ellát: tájat, élővilágot, talajt, vizet, környezetet is fenntart, munkát 
és megélhetést ad a vidéken élők számára. Az agrárgazdálkodás tehát a vidéki 
térségek és a vidéki közösségek megmaradásának és fejlődésének egyik 
meghatározó eleme. Ennek a felelősségnek az ismeretével kívánom ezt a 
minisztériumot vezetni a jövőben. Köszönöm szépen.  

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatást. És akkor most a parlamenti 
frakciók hozzászólásaira, kérdéseire kerül sor. Szeretném megkérdezni, hogy 
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akkor ki szeretné kezdeni. (Jelzésre:) Bencsik János alelnök úrnak megadom 
a szót. 

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Miniszterjelölt 

Úr! Tisztelt Bizottság! A környezetet nem kell védeni, az a visszacsatolásain 
keresztül megvédi magát, valójában a tájban élő és a tájjal együtt élő 
embernek, gazdálkodónak kell a természeti erőforrásokkal tartamosan, a 
megújulási lehetőséget biztosítva gazdálkodni. Éppen ezért nyolc esztendővel 
ezelőtt a bizottság elnevezésében is alapvető változás történt, és nem 
Környezetvédelmi, hanem Fenntartható fejlődés bizottságaként működik ez a 
testülete az Országgyűlésnek. 

A tájban élő és a táji erőforrásokkal gazdálkodó ember, főleg átmeneti 
zónákban, mozaikos tájszerkezetű dombvidéki és zártkertes övezetekben a 
családi gazdaságokra épül. Az Alaptörvényünk tartalmazza a családi 
gazdaságok fontosságát, kiemelt fontosságát, a kérdés az, hogy az 
elkövetkezendő években, hogyha lesz üzemszabályozási törvény, akkor a 
családi gazdaságoknak a megerősítése tovább folytatódik-e, erősödik-e az 
elmúlt évekhez képest. Hiszen a vidéki tájnak a fenntartása alapvetően 
ezekben az átmeneti zónákban csakis a hagyományos, modern technológiával 
dolgozó, de hagyományos családi gazdaságokra építhető, hiszen nagyüzemi 
termesztés, technológia alkalmazására ezekben az övezetekben nincs is 
lehetőség.  

Ehhez kapcsolódik egy olyan kérdés, amit nem említett a 
miniszterjelölt úr, az agrárszakképzés, a mezőgazdasági szakképzés kérdése, 
amely a tárcához tartozik. Tervezi-e a tárca a szakképzés, az agrárszakképzés 
megerősítését mind szakmai, mind pedig infrastrukturális tekintetben? 
Hiszen eltérő színvonalon működnek jelenleg az ország szakképző, 
agrárszakképző intézményei, és itt nem elsősorban a szakmai felkészültségre 
irányul az én kérdésem, hanem az infrastruktúrára, tehát az iskolaépületekre, 
amelyeknek mind az állagukban, mind pedig a berendezettségükben, az 
alkalmazott technológia tekintetében vonzónak kell lenniük a fiatalok 
számára, hogy akár ők maguk vagy akár a szüleik arra gondoljanak, hogy a 
gyerek oda iratkozzon be, és ott olyan szaktudást, olyan felkészültséget tud 
szerezni, amely a tájban élő ember számára a megélhetést is tudja biztosítani 
az agrárgazdálkodáson keresztül.  

Egy másik lényeges kérdés a környezeti nevelés és a szemléletformálás. 
Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk itt napokon keresztül, hogy itt 
ülünk ebben a teremben, és hallgatjuk a miniszterjelölteket, míg a 
miniszterjelöltek mindig más-más bizottságba mennek el, és a saját 
területükkel foglalkoznak. Mi viszont látjuk azt, hogy a kormányzati 
munkamegosztásban hol foglalkoznak még hasonló kérdésekkel, amelyeket 
integrálni szükséges kormányzati szinten, és erre szeretném az agrártárca 
leendő vezetői figyelmét is felhívni, hogy nagyon fontos az, hogy 
összkormányzati szinten, a leendő Innovációs és Technológiai 
Minisztériummal, az Emberi Erőforrások Minisztériumával 
együttműködésben kellene megteremteni a szemléletformálás 
feltételrendszerét alapvetően az oktatástól, az alapfokú oktatástól kezdve, 
felmenő rendszerben. Én hiszem azt, hogy a felnőtt népesség hozzáállásán is 
lehet valamit alakítani és farigcsálni, de alapvetően a gyermekeiken keresztül 
lehet a felnőtteket, a szülőket, a családokat elérni, a gyermekek pedig az 
oktatási intézményekben kaphatják meg azt a serkentést, érzékenyítést a 
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természeti erőforrások, a táj, az ökológiai szolgáltatások irányában, amely a 
későbbiekben felelős erőforrás-használókká fogja őket tenni.  

Az elnök asszonnyal és az alelnöktársakkal közösen az elmúlt héten 
beszélgettünk arról, hogy milyen albizottságok működjenek. Felmerült annak 
a lehetősége is, hogy a környezeti neveléssel, szemléletformálással, a 
fenntarthatóságra való neveléssel kapcsolatos albizottságot hozzunk létre, 
együttműködésben a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanáccsal, látván azt, 
hogy szükség lenne parlamenti szinten is megteremteni azt a koordinációs, 
tanácskozó testületet, amely segítséget tudna nyújtani a kormányzati 
munkamegosztáson belül hasonló területekkel foglalkozó minisztériumok 
államtitkárságai számára. Mert a technológia, a modern technológia, amely a 
fenntarthatóságot biztosítja, az az Innovációs és Technológiai 
Minisztériumnál lesz, ott a klímaváltozással kapcsolatos alkalmazkodási, 
megelőzési kérdésekkel lesz egy fenntarthatósági államtitkárság is, a 
hagyományos természetvédelmi, tájvédelmi feladatok itt, az agrártárcánál 
lesznek, itt vannak az agrárszakképző intézmények, ott vannak az általános 
szakképző intézmények, és aztán van még az EMMI az oktatási 
államtitkársággal, amely klasszikusan az oktatásért felel, míg az infrastruktúra 
ugyancsak az agrártárcánál található, hiszen a legtöbb erdei iskola az állami 
erdészetek fenntartásában működik, tehát ez egy nagyon speciális, több tárca 
együttműködését igénylő terület. Félő, hogy a sok bába között elvész a 
gyermek, tehát nagy odafigyelésre van szükség; erre készül itt a Fenntartható 
fejlődés bizottsága is, hogy valami erőteljesen tudjon ebben a kérdésben 
kibontakozni a modern technológiák alkalmazásának, felhasználásának a 
lehetőségével. 

Éghajlatváltozás, alkalmazkodás. Az agráriumban 
alkalmazkodásközpontú megközelítésre van szükség mind a 
termesztéstechnológia, mind pedig az erdőgazdálkodás területén, erre 
célszerű nagyobb hangsúlyt fordítani az eddigiekhez képest.  

A tárcának a síkpala, tehát a tetőfedésre használt, a lakossági 
használatban lévő palafedés ártalmatlanítására vonatkozó elképzelései, sőt 
most már mondhatjuk azt, hogy jogszabályalkotási törekvései méltánylandók, 
ugyanakkor vannak olyan térségei az országnak - polgármesterként a 
miniszterjelölt úr is tapasztalta, Mosonmagyaróvár és a győri házgyári 
térségben lévő közép- és nagyvárosok sora -, ahol a szórt kék azbeszt jelenléte 
kritikus helyzetet mutat. Az érintett házgyári lakásokban élő 
magántulajdonosok önmaguk nem fogják tudni kikínlódni azt a költséget, ami 
az ártalmatlanításhoz szükséges, itt valamiféle országos koordinációra és 
programra lenne szükség, hogy legalább az ártalmatlanítás elhelyezési 
költségei alól mentesítésre kerüljenek ezek a lakók, illetve a lakóközösségek is, 
akik, amelyek elszenvedik az ilyen lakásokban való lakhatásnak az egyre 
veszélyesebb, egészségre egyre veszélyesebb formáját.  

A zaj kérdésével kapcsolatosan: felmerült már korábban itt a 
bizottságon belül is, a Gazdasági bizottságon belül is a szószóló 
meghallgatásakor, hogy a tűzijátékok használatát is tovább kellene finomítani, 
szigorítani mind állatvédelmi, mind pedig embervédelmi szempontból, hiszen 
a kóbor kutyák jelentős hányadban éppen azért indul neki a világnak, és azért 
válnak házi tartású ebek kóbor kutyákká, mert nem tudják elviselni, nem 
tudják kezelni ezt a fajta ijedelmet, de ugyanúgy a magatehetetlen 
csecsemőkre, kisgyermekekre is hasonló hatással van, tehát a zajvédelem 
területén erre is érdemes lenne odafigyelni.  
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Az ebrendészetnél azzal is nagyon sokat tudna segíteni a tárca, illetve a 
kormány és a költségvetés, hogyha legalább az ebrendészeti telepekre 
bekerülő harci ebek ivartalanításához adna támogatást annak érdekében, hogy 
az onnan kiadott és gazdásított kutyák továbbszaporítására, üzletszerű 
továbbszaporítására így már ne legyen lehetőség, és így nem kerülnének újabb 
és újabb, kevésbé attraktív kiskutyák a szabadba, és nem szaporítanák a kóbor 
kutyák számát.  

Ezekre a kérdésekre szerettem volna felhívni a figyelmet, 
különösképpen kiemelve az agrárszakképzés fontosságát. Hogyha ezen a 
területen nem történnek érdemi lépések, folytatásaként a már elindult 
elsőszintű kezdeményezéseknek, kollégiumok felújításának, akkor bizony 
nagyon nehéz lesz a családi gazdaságokra épülően a tájban élő és a táji 
erőforrásokat használó embereket beállítani az ok- és célszerű gazdálkodásba. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kepli képviselőtársam kért szót.  
 
KEPLI LAJOS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 

asszony. Nagy örömmel hallottam a miniszterjelölt úr expozéját, 
tájékoztatóját, és köszönöm neki azt is, hogy az elmúlt években - 
miniszterelődjétől eltérően - vele, önnel valóban lehetett szakmai vitákat 
folytatni az Országgyűlésben, államtitkárként mindig megkaphattuk öntől a 
legjobb tudása szerint azokat a szakmai válaszokat a kérdéseinkre, amelyeket 
szerettünk volna. Én ezért is örülök személy szerint - ez nem frakcióálláspont 
nyilván, személyes vélemény - a változásnak ezen a pozíción. Néhány konkrét 
kérdésem is lenne ezzel kapcsolatban. Amiket hallottam, tehát az az 
elképzelés, hogy megpróbálják visszaadni a környezetvédelemnek azt a fényét 
vagy azt a súlyát, erejét, amely megvolt régebben, de az utóbbi években egyre 
inkább leépülni látszott, azt igyekezni fognak visszaadni, és sok minden 
elhangzott, viszont inkább arra kérdeznék rá, amit nem véltem felfedezni az 
előadásban.  

A környezeti kármentesítéssel kapcsolatban például az utóbbi években 
elég sok olyan eset látott napvilágot - az utóbbi évek alatt, mondjuk, akkor 
nézzük az elmúlt nyolc évet, mióta önök vannak kormányon -, ahol 
tulajdonképpen a kármentesítést állami beavatkozással kellett elvégezni olyan 
telephelyeknél, ahol a tulajdonos már vagy felszámolás alatt volt, vagy már 
régen meg is szűnt, de nagy környezeti veszélyt jelentettek ezek a telephelyek. 
Viszont még jó néhány ilyen van az országban, és ezekkel kapcsolatban milyen 
elképzelések vannak? Lesz-e költségvetési, állami forrás ezeknek a 
felszámolására, vagy továbbra is csak ilyen tűzoltó jelleggel, amikor már nagy 
a baj, akkor történik majd meg a beavatkozás ezeken a telephelyeken? 
Ezeknek a nagy része ismert, hiszen már sok-sok évvel ezelőtt fel lettek mérve 
a Környezeti Kármentesítési Program keretein belül.  

A vízüggyel kapcsolatban: tudom ugyan, hogy ez a 
Belügyminisztériumhoz tartozott eddig, és nem tudom, hogy ezután hogy lesz, 
de alapvetően a vízügyi kérdések mostanáig oda tartoztak, mégis mint 
vízügyekben jártas, egykori szigetközi polgármesterhez, tehát szigetközi 
emberhez, és úgy is, mint mezőgazdasági szakemberhez a kérdésem az, hogy 
van-e a kormánynak átfogó terve arra vonatkozóan akár az öntözés, a 
mezőgazdasági öntözés javítása érdekében, akár a vízellátásunk, a 
vízgazdálkodási problémáink kiküszöbölése érdekében, hogy valamilyen 
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nagyobb tervvel, beavatkozással készülnek-e a következő években? Hiszen 
sokszor már elég kritikus a helyzet, hol árvíz, hol aszály van, a 
csapadékeloszlás egyenlőtlen, s a többi, s a többi, tehát ismerjük ezt a 
problémát, és a beavatkozás már eléggé sürgető volna.  

Illetve szintén a vízügyhöz tartozik a határon túlról érkező 
folyószennyezések kérdése, ami részben külügyi, diplomáciai kérdés, de 
részben az önök tárcájához is tartozik. Magyarország esetében, ahol a 
folyóvizek 95 százaléka a határon túlról érkezik, igen fontos kérdés, hogy az 
elmúlt években történt esetekhez hasonló esetek megakadályozása érdekében 
történik-e a jövőben valamiféle beavatkozás. 

A tájvédelmi jogszabályról is említést tett a miniszterjelölt úr. A 
kérdésem az, hogy jogszabályt említett, de ez törvény formájában fog-e az 
Országgyűlés elé kerülni, vagy esetleg kormányrendelet vagy más, 
alacsonyabb szintű jogszabály lesz-e ez? Lehet, hogy említette, akkor ez 
elkerülte az én figyelmemet.  

Illetve az állatvédelemről is szó esett, de az állatkínzással kapcsolatban 
további szigorításokat tervez-e a kormány, nem feltétlenül ez a tárca, hanem 
úgy általában a kormány? Hiszen nagyon sok és felháborító eset látott ezzel 
kapcsolatban napvilágot. Ezek lettek volna a szakmai kérdések. 

És, ne haragudjon, miniszterjelölt úr, de a végére azért kikívánkozik 
belőlem a tegnap a Mezőgazdasági bizottság előtt tett kijelentésével, a 
sertéspestissel és a migráns által eldobott szendviccsel kapcsolatban is, hogy a 
miniszterjelölt urat nem tartom olyan embernek, aki pusztán politikai 
hatásvadászatból ilyen kijelentéseket tenne, és nagyon érdekelne ennek a 
kijelentésnek a háttere, ha nem is tartozik szorosan ennek a bizottságnak a 
feladatkörébe, de mint országgyűlési képviselő szeretném, hogyha választ 
kaphatnánk erre. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Turi-Kovács Béla alelnök úr kért szót. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nagyon 

röviden szólnék. Miután az életrajzból, de személyesen is pontosan tudom, 
hogy a miniszterjelölt úr nagyon hosszú időt, húsz évet töltött el az 
oktatásban, ezért én azt remélem, és azt kérem, hogy legyünk kicsit 
szövetségesek a következőkben. Az a helyzet ugyanis, hogy az mind nagyon 
szép, amit hallunk a szemléletről, az oktatásban a szemléletről, a 
környezetvédelem szemléletéről, az alapvető ismeretek hiányoznak. Az a 
helyzet, hogy én 15 éve küzdök azért, hogy az alapvető ismeretek az iskolában 
kerüljenek oktatásra, éspediglen már az általános iskolában. Ha a falusi 
gyerekek úgy nőnek fel, hogy halovány fogalmuk nincs arról, hogy mi is 
valójában a mezőgazdaság, ott innovációról nehéz lesz beszélni, mert nem elég 
az, hogyha a nagybirtokos vagy a középparaszt tudja azt, hogy miféle 
innovációra lenne szükség, hanem akivel dolgoztat, talán annak is kellene 
valamit értenie ahhoz, amit csinál. Én mindeddig erős elzárkózást éreztem 
ebben, elsősorban a pedagógusok világából, a túlmunka okán. Én azt 
gondolom, meg kellene találni a megoldását annak, hogy ez az oktatás, 
mármint a mezőgazdasági ismeretek oktatása bekerüljön az oktatási 
rendszerbe.  

Az az egész rendszer, amiről itt beszéltünk, hogy megfelelő középszintű 
oktatás legyen, és hogy bővüljön az az oktatás, felsőszinten történjen egyfajta 
változás, ha ennek nincs egy megfelelő alapja, akkor ez egy nagyon szűk 
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rétegből fog kikerülni mindig újra és újra. Ez volt az én fájdalmam akkor is, és 
az most is, amikor arról beszélünk, hogy ki a földműves. Az a földműves, aki 
egyáltalán valamit konyít a mezőgazdasághoz. De ahhoz, hogy konyítson 
hozzá, és ismerje a mezőgazdaságot, ahhoz oktatni kell. Ebben szeretnék 
egyrészt partnert találni a miniszterjelölt úrban miniszterként. 

Másrészt amit, én úgy gondolom, újra át kell gondolni, az a 
Natura 2000-rel kapcsolatos lehetőségek ügye. Annak idején, az ezred 
fordulóján a Natura 2000-es területeket nagyon gyorsan kellett kijelölni, és 
számos területen, meggyőződésem, hogy vannak olyan területek, amelyek be 
kellett volna hogy kerüljenek a Natura 2000-be, és vannak olyanok, amelyek 
meg nem kellett volna hogy bekerüljenek. Tudom, hogy ez nem hazai 
kompetencia teljes egészében, sőt csak kisebb részben, én mégis azt kérem a 
miniszter úrtól vagy ma még miniszterjelölt úrtól, hogy fontolják meg, hogy 
mik a lehetőségek, mert egy csomó elégedetlenségnek számos helyi szinten, de 
azt gondolom, országos szinten is megjelenő igénynek tudna eleget tenni, ha 
ezen a területen lehetne egy előrelépés. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni a bizottság tagjait, 

hogy ki kíván még hozzászólni. (Senki nem jelentkezik.) Ha nem kívánnak, 
akkor szeretném átadni az elnöklést Bencsik alelnök úrnak, hogy én is szót 
kérhessek.  

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

 
ELNÖK: Megadom a szót Schmuck Erzsébet elnök asszonynak.  
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen. 

Elég sok kérdést felírtam, de nagyon sok mindenre kitért a miniszterjelölt úr. 
Én először a fenntartható fejlődési ügyekkel kezdeném.  

Voltak időszakok a rendszerváltás után, amikor a Környezetvédelmi 
Minisztériumhoz, a környezetügyhöz tartozott a fenntartható fejlődés ügyének 
az átfogó koordinálása, és hogy minél jobban beépüljenek a különböző ágazati 
programokba. Most tudomásom szerint ezt a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium koordinálja - lehet, hogy rosszul tudom -, legalábbis 
abból az aspektusból találkoztam ott vele, hogy folynak a nemzetközi vagy a 
globális fenntarthatósági folyamatok, és ott azt érzékeltem, hogy a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium koordinál. Szeretném megkérdezni, 
hogy a környezetügyi államtitkárság, illetve az ön minisztériuma milyen 
szerepet fog játszani a fenntartható fejlődés magyarországi elősegítésében. 

Egy másik általános kérdésem: a környezetügynél, a 
környezetvédelemnél kiemelten fontos a környezeti szempontok integrálása a 
különböző ágazatokba, a különböző programokba. A Nemzeti 
Környezetvédelmi Program ezt az integrációt igyekezett megvalósítani, és 
beépíteni a Nemzeti Környezetvédelmi Programba. Szeretném megkérdezni - 
most körülbelül olyan félidőnél tartunk a Nemzeti Környezetvédelmi Program 
végrehajtásában -, hogy tervezi-e majd a miniszterjelölt úr egy ilyen 
időszakos, időközi értékelését a Nemzeti Környezetvédelmi Programnak, és 
hogy itt a 2020-ig tartó maradék évekre mik lennének majd a prioritások a 
Nemzeti Környezetvédelmi Programmal összefüggésben. 

Én is szeretnék azért egy picikét rátérni az oktatásra. Messze egyetértek 
Turi-Kovács alelnök úrral abban, hogy az oktatási rendszerbe be kell építeni 



 20

ezeket az ismereteket, én természetesen szeretném hozzátenni, hogy nemcsak 
az agrárismeretekről van szó, hanem ugyanolyan súllyal szeretném mellétenni 
a környezeti, természetvédelmi és általában a globális ismereteket. Ha ezek 
nem épülnek be az oktatási rendszerbe, akkor biztos, hogy az iskolából 
kikerülő nemzedékek nem lesznek képesek a ma kihívásait kezelni.  

Szeretném megkérdezni öntől, bár tudom, hogy erre azért már 
rákérdeztek, hogy akkor milyen módon vagy milyen mértékben tervezi a 
miniszterjelölt úr az Országos Környezeti Kármentesítő Programnak a 
felélesztését, illetve milyen forrásokat lehet e mögé rendelni. Ugyancsak 
kérdés a környezeti kárfelelősségi és biztosítási rendszernek a bevezetése, 
hogy ezt megfontolja-e a tárca, és majd történik-e valami.  

Nem volt szó róla, nem említette a miniszterjelölt úr a települési 
zöldfelületek védelmét a természetvédelmi törvény módosításával. Azt éljük 
meg, hogy a zöldfelületet azért elég jelentős ütemben pusztítjuk, miközben itt 
a klímaváltozás, és nap mint nap érezzük ennek a fokozódó jeleit.  

Ugyancsak szeretném megkérdezni, hogy azért vannak komoly 
környezetterhelések az országban, az ország különböző pontjain, amelyek 
eléggé nevesíthetőek, én kiemelném most a Liszt Ferenc Repülőteret, ami 
tudom, hogy egyrészt gazdaságilag egy sikersztori, viszont abból a 
szempontból, hogy ott több tízezer embert érint az a zajszennyezés és a 
repülőtér környezeti problémái. Ezzel valamit tud-e majd ön kezdeni? És egy 
másik példaként tudom mondani a több évtizedes szombathelyi Falco-
porszennyezést, az is sok ezer embert érint, és semmi, de semmi nem történik. 

A civil szervezetek vonatkozásában megkérdezem, ön említette a 
fontosságát a civil szervezetekkel való együttműködésnek, de mindenképpen 
megkérdezem, hogy milyen típusú stratégiai együttműködést tervez a 
miniszterjelölt úr a környezetvédelmi civil szervezetekkel. És ami egy nagyon 
kritikus pont, hogy esetleg ilyen forrásnövelés… Nem akarom Turi-Kovács 
Béla alelnök úrnak az idejét emlegetni, de abban az időszakban azért igen sok 
forrás állt rendelkezésre a civil szervezetek projektjeire, és akkor, azt 
gondolom, nagyon hatékonyan is tudtak a civilek a környezeti 
szemléletformálás, nevelés területén is és konkrét projektek megoldásában is 
részt venni. Most a tizede sincs az a forrás, ami lehetőség a civil szervezetek 
számára. Tehát mit tervez ezzel a miniszterjelölt úr?  

Azt is szeretném megkérdezni, hogy tervezi-e az erdőtörvény újabb 
módosítását, illetve az erdőgazdaságok helyzetének bármilyen módon történő 
változtatását.  

Mivel agrárgazdaságról van szó, az is fontos - egy kicsit más típusú 
kérdés -, hogy milyen feladatot tűz ki a hazai élelmiszer-biztonság javítása 
érdekében.  

A GMO-król ön szólt, így csak egy kérdést tennék fel. Vita folyik, hogy 
az új nemesítési technikákat GMO-knak kell-e tekinteni a szabályozás 
szempontjából, vagy sem. Szeretném megtudakolni, hogy ön hogyan viszonyul 
ehhez a kérdéshez.  

A szabadkereskedelmi egyezmények vonatkozásában azt a kérdést 
tenném fel, hogy korábban Fazekas miniszter úr kinyilatkoztatta, hogy ő nem 
támogatja az EU és Latin-Amerika közötti szabadkereskedelmi egyezményt. 
Ön támogatja-e ezt a Mercosur-megállapodást? 

A nemzeti parkok vonatkozásában ön nagy eredménynek mondja az 
ökoturizmus növekedését. Énnekem azért komoly kétségeim vannak az 
ökoturizmus növekedésével kapcsolatban. Azért azt látni, hogy ennek a 
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szorgalmazása főleg abból a vonatkozásból történt meg, hogy ez 
forrásbővülést jelent a nemzeti parknak, és a nemzeti parkok lassan 
ökoturizmus-szervező parkokká alakulnak, és sokkal kisebb kapacitásuk 
marad az igazi helyi védett természeti értékek megóvására.  

Még egy, ami az ön szorosabb területéhez tartozik. Ez a fenntartható 
agrárgazdaság a természeti erőforrásokkal való tartamos gazdálkodást jelenti, 
viszont azt tapasztaljuk, hogy az agrárgazdaság által használt természeti 
erőforrások, a talaj, a biológiai sokféleség, a talajnedvesség degradációja 
komolyan jelen van, és hogy a jelenlegi gazdálkodási mód nem igazán 
fenntartható, a talaj mennyiségi és minőségi pusztulását látjuk, a talaj 
biológiai sokfélesége csökken, a talaj vízháztartása kedvezőtlenül alakul, nem 
akarom sorolni. Itt azt azért érzékeljük, hogy sürgősen…, tehát helyenként 
vagy jellemzően technológiai változtatásra lenne szükség. Szeretném 
megkérdezni, hogy tervez-e a miniszterjelölt úr technológiai váltást, ha igen, 
milyen irányban, és hogy tervezi-e a tárca a jelenlegi támogatási rendszer 
átalakítását annak érdekében, hogy ösztönözze a fenntartható földhasználatot. 
És akkor még ehhez tartozik, hogy hogyan kívánja ösztönözni, hogy az 
ökológiai gazdálkodás elterjedtté váljon hazánkban. 

Tudom, hogy elég sok kérdést tettem fel, elnézést kérek ezért; 
igyekeztem arra koncentrálni, ami nem hangzott el. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Az ülésvezetési feladatokat visszaadom az elnök asszonynak.  
 
(Az ülés vezetését Schmuck Erzsébet, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor még egyszer megkérdezem, hogy a 

bizottság tagjai közül kíván-e még valaki kérdezni, hozzászólni. (Senki nem 
jelentkezik.) Nem. Köszönöm szépen.  

Akkor válaszadásra megadom a szót a miniszterjelölt úrnak. 
Köszönöm.  

Dr. Nagy István miniszterjelölt válaszai, reflexiói 

DR. NAGY ISTVÁN miniszterjelölt: Köszönöm szépen a kérdéseket is, 
és a véleményeket is. Engedjék meg, hogy néhány mondatban reagáljak 
mindazokra a felvetésekre, amelyeket önök tettek. Bencsik alelnök úr jelezte, 
hogy a bizottság neve is változott, és jelzem, hogy nálunk sem 
környezetvédelmi államtitkárság, hanem környezetügyi államtitkárság 
működik, pont ezzel is jelezve, és egyetértve azzal a gondolattal, amit az 
alelnök úr megfogalmazott.  

Teljességgel a szívemből szólt akkor is, amikor azt mondta, hogy a 
családi gazdaságok erősödésére, további működésére milyen feladatok 
hárulnak. Valóban úgy van, hogy mindarra a tevékenységre, arra az ökológiai 
sokszínűségre, amely az ő működésük következtében felmerül és előáll, 
rettenetesen nagy szükség van a XXI. században. Nem lehet fenntartható 
környezetet, élővilágot teremtenünk, hogyha nem e típusú gazdálkodást 
folytatunk azokon a területeken, ahol erre van szükség - tehát nagyon fontos, 
hogy jól értsék, amit mondok: azokon a területeken, ahol erre van szükség -, 
és ott ehhez a támogatást meg is kell adni, hiszen ennek a jövedelemtermelő 
képessége egészen más, mint egy nagy táblát egyben szántani és egyben 
művelni, és ehhez ezeket a forrásokat és segítségeket meg is kell adni.  
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Teljességgel egyetértek, különböző aspektusból is nagyon jó 
szövetségeseink lesznek abban a küzdelemben, amikor a költségvetésért 
küzdünk majd, hiszen az agrárszakképzésnek nem volt olyan szegmense, amit 
ne érintettek volna. Az alelnök úr az infrastrukturális fejlesztést emelte ki, 
pontosan azért, hogy vonzó legyen a gyerekek számára. Igen, ha nem tudjuk a 
generációváltást sikeresen levezényelni a magyar agráriumban, akkor 
elvesztettük ezt a küzdelmet, márpedig nincs más esélyünk, mint az, hogy a 
fiatalokkal olyan szövetséget tudjunk kötni, amely számukra élethivatássá 
teszi az agráriumot, a mezőgazdaságot. Ott vagyunk nehéz helyzetben, hogy ki 
kell mondani: a mezőgazdaság nem egy szakma, nemcsak egy szakma, hogy 
helyesítsek, hanem mindazoknak, akik ebből vagy ebben élnek és dolgoznak, 
ez egy életmód vagy életforma, és ezt kell már valahogy áttekinteni. És hogyha 
általában összevetnek bennünket Ausztriával és az ausztriai vidékhálózat, 
illetve a magyar vidék állapota kapcsán is, azért vesztünk jelen pillanatban, 
mert ott az apáról fiúra való örökség tud működni, ott hagyományként, 
életformaként tovább tud adományozódni apáról fiúra a sertéstelep, a 
gazdaság és minden egyéb, a vidékből való megélés lehetősége; nálunk a 
mezőgazdaság szocialista átszervezésével alkalmazotti réteg lett a szabad 
parasztemberből, ettől a pillanattól kezdve három vagy négy generáció már 
nem életmódszerűen él a mezőgazdaságból, ezért nagyon nehéz ebbe új 
embereket bekapcsolni, bevonni, hiszen karácsony szent napján is meg kell 
etetni a jószágot, fel kell kelni hajnalban, meg kell fejni a tehenet, vagy éppen 
meg kell etetni a disznókat. Ez okoz nagy nehézséget.  

Nagyon komoly csábításokat kell tehát a fiatalok felé tennünk, hogy 
megértsék azt, hogy mekkora kihívás van az agráriumban, ahhoz, hogy ők 
ebbe beleálljanak, és ehhez természetesen nélkülözhetetlen az 
infrastrukturális fejlesztés. Hogyan tudjuk ezt elérni, milyen csábító erők 
vannak? Azt mindenképpen meg kell értetnünk a leendő munkáltatókkal, 
akikhez ezek a gyerekek majd munkát vállalni mennek, hacsak nem a saját 
gazdaságukat viszik majd tovább, mert kétféle irány van természetesen, de 
azon gyerekek kapcsán, akiket hív az alkalmazotti státusz ezen gazdaságokba, 
meg kell kérjük ezeket a gazdaságokat, hogy komoly erőfeszítéseket és 
áldozatokat hozzanak azért, hogy ösztöndíjak, tandíjak, bemutatótelepek 
látogatása lehessen ezen gyerekek számára, mert akkor tudnak ők olyan 
vonzerővel bírni ez iránt, hogy ezt tudják választani, hogy ez meglegyen.  

Nagyon-nagyon fontosak azon tapasztalatok becsatornázása, amelyek, 
mondjuk, a magyar tanya átalakulásával kerültek felszínre. Hiszen a magyar 
tanya már nem klasszikus, a többsége már nem klasszikus, hogy az él ott, aki 
ott is született, hanem nagyon sokan vannak - én így hívom ezt, és 
bocsássanak meg ezért! - a bölcsész tanyások, akik az urbanizált világból 
kivonulva nyugalmat és egy egészen új életmódot keresnek, és így választják a 
tanyát. Egy csodát köszönhetünk az ő munkájuknak, hiszen a kézműves 
termékek fogalmát ők tették fel az asztalra. Az, hogy szembesülhetett azzal a 
városi ember, hogy mi lehet, mekkora különbség van egy saját kezűleg 
előállított élelmiszer és egy iparszerű körülmények között előállított élelmiszer 
között, hogy milyen sokszínű lehet egy sajtelőállítás, milyen sokszínű lehet egy 
húskészítménynek a dolga, az egy óriási különbség, és ez mind-mind olyan 
vonzerő lehet a fiatalok számára, hogy érdemes ebbe beszállni, mert ebből 
megélhetést és biztonságot tudnak a jövőjükre nézve.  

A környezeti nevelés szerepe valóban nem elhanyagolható, és azt kell 
mondjam, hogy azt szoktuk mondani - nagyon helyesen -, hogy ma a világ úgy 
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néz ki, hogy ezekben a kérdésekben a gyermek neveli a felnőttet, segíti 
megmutatni neki a helyes gyakorlatot akár a szelektív hulladékgyűjtésben, de 
a technikai eszközök alkalmazásában is, mondhatjuk, hogy tanítjuk a 
nagyszüleinket, a gyermekek meg bennünket tanítanak az új kütyük 
használatára. Valahol természetes folyamat ez, de én azt hiszem, az alfa és az 
ómega ott kell legyen, hogy akik a gyerekeinket tanítják az iskolában, őket kell 
először megtanítanunk, tehát a tanárképzésben olyan fokú változást kell 
elérnünk, amely mindenképpen perspektívát jelent majd a gyerekeink 
számára, hiszen onnan, az alfától kell elindítani, hiszen valahonnan át kell 
adni ezeket. És amikor a civil szervezetek együttműködését hoztam fel 
példaként, azt kell mondanom, hogy példaértékűek azok a kis kertbarát körök 
egy-egy településen, hiszen olyan közösséget adnak, olyan mintát adnak, 
amelybe egyik szomszéd a másikat tudja bevonzani, olyan közösségi életet 
élnek, amelyre azt lehet mondani, hogy jó közéjük tartozni, meg csodás 
eredményeket tudnak felhozni, és az egymás közti termékcserék, mind-mind 
nagy lehetőség.  

Sokszor felmerül, és remélem, erről fogunk még itt a bizottságban 
beszélni, mert egy nagyon fontos kérdés, hogy azt a kérdést feltegyük, mert 
akkor erre nagyon sok választ tudunk kapni, hogy mi lesz veled, magyar falu, a 
XXI. században, hogy tudjuk megőrizni azt a funkciót, amely megélhetést és 
ugyanakkor minőségi életet tud jelenteni embertársaink számára, hogy a kettő 
egymás mellett és együtt tudjon működni. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy 
erre majd közösen megtaláljuk itt mindnyájunk számára a választ. 

Teljességgel egyetértek abban, hogy tárcaközi összefogás szükséges a 
különböző tárcák részéről a szemléletformálásban, hiszen tapasztalva a saját 
tárcánknál is a különböző programokat, ha nem előzi meg kellő 
ismeretátadás, kellő népszerűsítés, akkor a programok elvesznek, mert nincs 
meg a hozzájuk szükséges ismeret ma már az embereknél. Oly természetesnek 
gondoljuk, hogy ma már valaki képes lenne a kertjét megművelni, tudja, hogy 
hogyan kell elültetni a veteményeket, és a legnagyobb felismerés az, hogy nem 
tudják, és csak akkor leszünk sikeresek a vetőmagadásban, a 
palántajuttatásban, a háziállat-kihelyezésben, légyen az akár őshonos tyúk, 
nyúl, bármelyik más a genetikai programon keresztül, ha előtte komoly 
ismeretbővítés, -fejlesztés előzi meg mindezt, máskülönben sajnos nem fogja 
elérni a célját a program.  

A harci ebek ivartalanításával egyetértek, és azt szeretném jelezni, hogy 
forrásokat keresünk, van is még a tárcánál erre forrás, és szeretnénk ezt a 
programot még nagyobb hatékonysággal kiterjeszteni, mert rossz látni is 
azokat, és nagyon sok veszélyt jelez, hiszen szerintem nincs olyan hét vagy 
hónap, amikor a híradásokból ne szembesülhetnénk azzal, hogy kit hogyan 
sebesített meg vagy marcangolt meg egy-egy ilyen harci eb.  

Kepli Lajos képviselőtársamnak szeretném mondani, hogy a környezeti 
kármentesítés mindig egy nagyon nehéz feladat, mert először mindig azt kell 
eldönteni, hogy ki a felelős. A rendszerváltáskori időszakban nagyon sok olyan 
zűrzavaros történet volt, amely a privatizáció kapcsán aztán az államra 
terhelte ezeknek a költségeit és ennek a fenntartását. Végtelenül nehéz, azt 
kell mondjam, hogy nincs az a forrás a világon, amellyel egyik napról a 
másikra fel lehetne ezeket számolni. Én azt ajánlom és azt javaslom, hogy 
mindenképpen fel kell állítanunk egy sorrendet, ezeket a veszélyforrásokat fel 
kell mérni, csinálnunk kell egy olyan rendszert benne, hogy kiszámítható 
legyen, hogy az egy-egy ilyen veszélygócnál élők tudhassák azt, hogy mikor 
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kerül rájuk a sor, mert akkor tudja mindenkinek a biztonságérzetét növelni, 
hogyha ez kész lesz. Egyébként jelzem önnek, hogy 2010 és ’17 között összesen 
110,9 milliárd forintot költöttünk környezeti kármentesítésre - egy óriási 
összeget -, több mint 300 területen történtek kármentesítési intézkedések, 
tehát nagyon nagy problémákkal néztünk szembe, és nagyon komoly 
összegeket fordítottunk erre, de az az igazság, hogy megoldunk egyet, és 
másnap kiderül kettő, tehát ez általában egy ilyen folyamat. A veszélyességi és 
a veszélyeztetettségi szintnek megfelelően szükséges sorrendet felállítani.  

A vízügyi kérdés a Belügyminisztériumhoz tartozik, ugyanakkor nem 
fogom megkerülni az öntözés kérdését, hiszen a magyar mezőgazdaság 
versenyképességének javítása öntözés nélkül elképzelhetetlen. És hogy mégis 
ennél a bizottságnál maradjunk, azt kell mondjam, hogy az erkölcsi 
felhatalmazást az adja számunkra az öntözéshez, hogy Magyarországra 
kevesebb víz érkezik be, és több távozik. Mindaddig erkölcsi jogunk, úgy 
vélem, a vizet használni, a vízzel gazdálkodni, ameddig ezt az egyensúlyt, 
mondjuk, nem veszélyeztetjük, tehát ameddig több vizet engedünk el. Az 
agráriumban a vita a következőn van, és szerintem valahol itt fogunk tudni 
egy közös nevezőt találni, hiszen a felszín alatti vizek használata, tehát a fúrt 
kutakból való öntözés az egyik módja az öntözésnek, illetve a felszín feletti 
csatornákban való vezetés, víz vezetése a másik nagy lehetőség, és itt bizony 
azért aki a felszín alatti vízbázisok minőségéért, az ivóvízbázisunkért aggódik, 
ott komoly polémiák fogalmazódnak meg.  

Hadd mondjak néhány számot, hogy mi segít bennünket sikert elérni! 
Ma körülbelül 83-85 ezer hektárnyi területet öntözünk felszíni vizekből, a 
kiépített csatornahálózatunk körülbelül 200 ezer hektár öntözését tenné 
lehetővé, ha a csatornákat használhatóvá tennénk, tehát szerintem már akkor 
is óriási eredményekre leszünk képesek, ha a kiépített nyomvonalú 
csatornákat használhatóvá tesszük. Erre a földművelésügyi minisztérium vagy 
az agrártárca nagyon komolyan készül, hogy olyan együttműködéseket 
tudjunk megvalósítani a Belügyminisztériummal, hogy ezeknek a 
csatornáknak az állagát, állapotát javítani tudjuk, már csak azért is, és ez 
idetartozik önökhöz, mert a felszíni csatornákban vezetett víz jelenléte a 
légköri aszályt tudja mérsékelni, tehát az életfeltételünket tudja javítani, a 
kapillaritás elve alapján már eleve segít az öntözés megvalósításában, tehát az 
egész vízgazdálkodást tudja segíteni. Tehát hogy az időnket ne csak arra 
fordítsuk, hogy lefolytassuk azt a vitát, hogy mekkora mélységű kutat fúrjunk, 
és honnan nem veszélyeztetjük az ivóvízbázist, ahhoz neki kell fogni 
megépíteni a csatornákat, mert úgy is, a felszín feletti vizek vezetésével is meg 
tudjuk kétszerezni-háromszorozni az öntözött területek számát, hogyha ezt 
folytatjuk.  

A határon túlról jövő folyószennyezések valóban komoly 
együttműködéseket igényelnek, mert ráadásul Magyarország ebben nagyon 
kitett, hiszen szinte minden folyónk a határon túlról jön. Nagyon komoly 
monitoringra és ellenőrzési folyamatokra van szükség.  

Az állatvédelem, az állatkínzás ügyének további fontosságáról 
beszéltem, és egészen komolyan is gondoltam, hogy ezzel foglalkozni kell.  

Nem kerülöm meg a sertéspestis kérdését sem, mert hogyha olvasta 
aztán a szakvéleményeket, mindenki igazolta, hogy ez a történet így 
keletkezhetett, csakhogy lehet egy hangzatos címet adni egy ismertetésnek, és 
akkor persze rögtön ez szűrődik ki belőle. Mi a valóság? Az a valóság, hogy 
bizony hogyan tud a határtól Heves megyéig átugrani gyakorlatilag egy 
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vírusos fertőzés? Csak úgy, hogyha ragályfogó tárggyal, vírushordozó anyaggal 
kerül oda, ez pedig nem lehet más, mint vagy az élelmiszer, vagy ruha, vagy 
cipő, vagy bármi más, de mivel a vaddisznó kerüli az embert, ezért nyilván 
nem a cipő vagy a ruha tud odamenni, hanem eldobott élelmiszerről tud 
odakerülni. Mivel Magyarországon eddig ilyen nem volt, az biztos, hogy nem 
hazánkbelitől tud ilyet kapni, hanem egy fegyelmezetlen vendégmunkástól, 
Magyarországon átutazó embertől, aki egyszerűen egy laza mozdulattal 
kidobva egy ilyen élelmiszer-maradékot, amit a vaddisznó megtalálva 
gyakorlatilag behurcolta az országba. Ez a helyzet, ezt bárki szakembertől 
megkérdezi képviselőtársam, ezt a választ fogják önnek majd adni. 

Turi-Kovács képviselőtársamnak elfogadom a szövetségkérését, és a 
lehető legnagyobb örömmel jelzem azt, hogy igen, legyünk szövetségesek, és 
azzal is teljes mértékben egyetértek, hogy ezek az alapvető ismeretek az 
iskolában kell hogy a gyerekek számára meglegyenek, és azzal is egyetértek 
majd az elnök asszony kifejezésével, hogy igen, a környezeti ismeretek is ott 
kell minél hangsúlyosabban megjelenjenek, az iskolákban, hiszen mindazt, 
amit életvitelszerűen alkalmazunk, azt itt, gyerekkorban kell megtanítani, 
nem véletlen. Én többször jártam Németországban, tanulmányozva az 
ökoiskolák működését, úgy vezették be Németországban a szelektív 
hulladékgyűjtést, hogy először az osztálytermekben volt, és a gyermekek 
otthon szégyenítették meg gyakorlatilag a szülőket azzal, hogy de apa, nem 
oda kell dobni a szemetet, hanem a másikba. Tehát a gyerekeken keresztül 
lehet egészen jól megtanítani a felnőtteket is arra, hogy hogyan. És hogyha el 
tudnánk érni - és ez egy nagyon-nagyon fontos célkitűzés volna -, hogy az 
iskolákban ott legyenek azok a tankertek, amelyekkel azt a biológiai, 
környezettani ismereteket tudnánk a gyerekeknek megmutatni, hogy igen, 
hogy kel ki egy bab, mi lesz egy dughagymából, hogyan fejlődik akár egy 
fűszernövény, vagy hogyan nő meg egy bab, végtelenül fontos ismeret volna.  

Biztos képviselőtársam is olvasott olyan felméréseket, hogy a 
környezetismerete a mai fiataloknak ott tart egészen komolyan, hogy 
felmérésekre úgy nyilatkoznak, hogy lila színű a tehén, és úgy nyilatkoznak, 
hogy nejlonzacskó a tyúknak a kültakarója. Ez egy nagyon komoly probléma, 
hogy ennyire el vagyunk rugaszkodva a valóságtól, tehát az iskolákban kell 
mindenképpen kezdenünk ennek a rendbetételét.  

A Natura 2000-es területek kijelölése nem mostanra esett, hanem 
korábbra. Valóban számos konfliktus, nehéz helyzet merült fel, ugyanakkor 
lezáródott ez a folyamat az Európai Unióban, és nagyon nehéz mindezt 
felnyitni és új konfliktusokat megnyitni, együtt kell élnünk ezzel a folyamattal. 
Azt szeretném csak jelezni, hogy a Natura 2000 igazából nem gátja a 
mezőgazdasági tevékenységnek, tehát ott lehet mezőgazdasági tevékenységet 
folytatni, és a Natura 2000-es területek egészen jó eséllyel pályázhatnak a 
zöldítési támogatásra, amit megkaphatnak, tehát mindazt az áldozatot, amit 
meg kell hozni, mondjuk, bizonyos időben az öntözés kihagyásával, azt az 
európai uniós források másik oldaláról pedig be lehet tenni, tehát ki lehet 
egalizálni mindazt a területet, amellyel a Natura 2000-es területeket 
mégiscsak fenntartjuk.  

Kedves elnök asszony kérdésére, hogy milyen szerepet játszik a 
minisztérium a fenntartható fejlődésben: én nagyon remélem, hogy érzékelni 
fogja a mindennapi tevékenységünkben azt, hogy nekünk ez egy komoly 
elhivatásunk, mi ebben a folyamatban nagyon komolyan szeretnénk részt 
venni. A tárcán belüli államtitkárságok átalakítása mind-mind azt jelképezné 
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és azt szeretné, hogy nekünk ez a folyamat mennyire fontos és mennyire 
hangsúlyos. Mind az államtitkárság élén, mind a két helyettes államtitkárság 
élén is a szakma számára megkérdőjelezhetetlen környezetügyi szakember fog 
szerepelni, olyan emberek ők, akik bizonyítottak ezen a téren, és mindnyájunk 
számára elfogadható az a tevékenység, az a tudás és az az alázat, amivel ők 
ehhez a szakmához hozzáállnak, ez nagyon-nagyon fontos.  

Én a bizottsággal való együttműködés érdekében szívesen vállalom azt, 
amit az elnök asszony kért, hogy adjunk egy jelentést, egy időszaki jelentést 
arról, hogy hol tart ez a folyamat, államtitkár kollégámmal nagyon szívesen 
bemutatjuk ezt a folyamatot, hogy ez most éppen hol tart.  

Beszéltem arról, hogy a környezet- és természetvédelem az iskolában 
mennyire fontos, és mennyire egyszerű, pici dolgokon múlik mindaz. Én 
többször voltam iskolákban, többször voltam olyan rendezvényeken, 
településeken, ahol akár a „TeSzedd!” akciót csináltuk, akár az Ötkukás 
Játékot játszottuk a gyerekekkel, annyira aktívak, annyira közreműködőek, 
annyira nyitottak, ez az a réteg, ez az a korosztály, amelynél nem lehet 
hagynunk, hogy ne érintse meg őket. Ha jó célú programokkal, felkészült 
szakemberekkel keressük őket, nyert helyzetünk van, a felnövő generációnak 
természetes életérzése és életformája lesz a környezethez való még jobb 
viszony.  

A települési zöldfelületek védelme pontosan a klímaváltás miatt nagyon 
fontos dolog, én ezzel teljességgel egyetértek. Azt szeretném jelezni, hogy nem 
tartozik a tárcánk alá, hiszen önkormányzati kérdéskör. Ugyanakkor viszont a 
tárcánkhoz tartoznak azok a zöldszervezetek, amelyek itt nagyon aktívak 
lehetnek, és én itt megint csak hadd mondjam a klasszikus környezetvédelmi 
egyesületeken túl a kertbarát köröket! Nálunk is, Mosonmagyaróváron, abban 
a városban, ahol én élek, ez a közösség csodákra képes a kertmegművelésben, 
a parkoknak a kezelésében, mindabban a munkában, amely 
Mosonmagyaróvárt élhető várossá teszi. Én a munkám során arra fogok 
törekedni, és arra fogom kérni a társadalmi főosztályt nálunk a 
minisztériumban, hogy olyan programokat tudjunk indítani, amelyekkel 
támogatni tudjuk az ilyen civil szervezetek létrejöttét, működését, hogy el 
tudjuk ismerni az ő mindennapi fáradozásaikat, mert példaértékű, amit 
tesznek, és nélkülözhetetlen ahhoz, hogy minket, akik minden nap rohanunk, 
dolgozunk, amikor hazaérünk, egy olyan mikroklíma, egy olyan környezet 
vehessen körül, hogy azt érezzük, hogy de jó ide hazajönni, és ezt az ő 
munkájuknak köszönhetjük. És a civil szervezetekkel való együttműködéshez 
én pontosan ezt szerettem volna elmondani. 

Az erdőtörvény módosítása kapcsán szeretném elmondani, hogy 
alapvető célkitűzés, hogy az erdőnek továbbra is közösségi célokat kell 
szolgálnia. Szeretnénk 21 százalékról 27 százalékra növelni az erdőterületek 
nagyságát, tehát mindazt a környezetet, amely bennünket körülvesz. Nagyon 
jól tudjuk, hogy az erdőnek milyen fontos szerepe van a klímaalakításban és a 
klímafenntartásban, a klímaváltozás elleni küzdelemben, ahhoz, hogy élhető 
környezetünk legyen, erre meghirdetjük a Kaán Károly Programot, és nagyon 
komoly forrásokkal kívánjuk támogatni az erdőtelepítések növekedését 
Magyarországon.  

A hazai élelmiszer-biztonság - nyugodtan fogalmazhatok nagy szóval - 
nemzetbiztonsági kérdés. Most is napirenden van, halljuk a hírekben, szinte 
óráról órára előjön, hogy milyen problémák vannak. A Nébih szerepének a 
megerősítése, annak a központi laboratóriumának a fejlesztése 
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elengedhetetlen ahhoz, hogy mindazt a rossz emberi szándékot, amely azzal a 
céllal dolgozik, hogy visszaéljen az élelmiszer-minőséggel akár, de akár az 
emberi életben is kárt okozzon, meg kell tudni állítani. Ezért ez egy 
nemzetbiztonsági szintű kérdés, amellyel nagyon komolyan foglalkoznunk 
kell, és a tárcának ez egy nagyon hangsúlyos feladata is.  

A GMO-kérdésben: én az előadásomban utaltam arra, amit én 
szeretnék ismételten feltenni itt az asztalra, hogy minden ilyen kérdésben a 
tudomány állásfoglalását szeretnénk kérni. Nem vitás Magyarország GMO 
elleni küzdelme, nem vitás az elhivatottsága ebben a kérdéskörben, és azt 
hiszem, hogy mind a kezdeményezőkészségünk, mind a küzdelemben való 
helytállásunk példaértékű. Én azt remélem, hogy ebben a kérdésben is tudunk 
olyan véleményre jutni, amellyel az Európai Unió országaival közösen 
megfelelő álláspont fog tudni kialakulni.  

Nemzeti parkok, ökoturizmus, azt mondja, hogy túl sok, úgy 
fogalmazott az elnök asszony, hogy már veszélyezteti a nyugalmat. Az az 
igazság, hogy a XXI. században élünk, az erdőnek is, a nemzeti parknak is 
szolgálnia kell az embernek azt a létigényét, hogy kikapcsolódhasson, hogy 
rekreációs folyamatokon menjen át, hogy pihenni tudjon. Benne van a 
génjeinkben, hogy vágyódunk a természet közelségére, benne van a 
génjeinkben, hogy ott érezzük jól magunkat, és ezt a lehetőséget biztosítanunk 
kell az ember számára, hiszen attól lesz majd jobb munkaerő, attól lesz 
egészségesebb, attól lesz hasznos tagja a társadalomnak, hogyha ezt a 
pihenést, ezt a kikapcsolódást, ezt az aktív feltöltődést a természet meg tudja 
adni számára. Ehhez, hogy a városi ember, az urbanizált ember jól érezze 
magát, és otthon érezze magát a természeti környezetben is, ahhoz azokat a 
beruházásokat, kényelmi beruházásokat támogatnunk kell, hiszen ez mind a 
belföldi turizmus élénkülését, mind a nemzetgazdaságunk fejlődését tudja 
szolgálni.  

A talajgazdálkodásnak a fenntartható fejlődésben és a környezetben 
betöltött szerepe egy nagyon komoly szakmai kérdés. Ha azt mondom az egyik 
oldalról, ami nagyon veszélyeztető dolog, hogy ötven év alatt a talaj 
tápanyagtartalma és a mikroorganizmusok száma a talajban - ötven év alatt - 
a 10 százalékára esett vissza, ez egy nagyon veszélyes szám. És itt csatolok 
vissza arra, amit Bencsik alelnök úr vetett fel, hogy igen, a családi 
gazdaságoknak az ökoszisztéma, a biodiverzitás fenntartásában játszott 
szerepe ezért megkérdőjelezhetetlen, tehát hogy megfelelő tápanyag-
visszapótlás legyen. És igen, nagyon sokszor kapjuk azt a vádat, hogy a 
legnagyobb környezetszennyező vagy a klímát legjobban befolyásoló tényező 
maga az agrárium, nagyon komoly vizsgálatok folynak arról, és ezt támogatjuk 
is, és ha megnézik, a precíziós gazdálkodás pont efelé megy, hogy csak annyi 
növényvédő szert juttassunk ki, ami a műholdról megállapított fényképfelvétel 
alapján látszik, hogy ott a góc, azt kell megszüntetni, csak annyi 
növénytápanyagot juttassunk ki, amennyi a különböző műholdfelvételek 
alapján a növényi levelek elszíneződése alapján az igény, csak ott adjunk ki 
műtrágyát a talajra, ahol egyébként a talajszkennelés után az látszik, hogy ott 
tápanyagigény, -szükséglet van, tehát lokalizáljunk, és ne általánosan, 
generálisan műtrágyázzunk vagy alkalmazzunk növényvédő szert! Ezzel, 
ezekkel a szerepekkel a tizedére lehet csökkenteni a környezetterhelést, és ezt 
nyilván használni is kell.  

Én azt remélem, hogy mindaz, az agrárium fejlődése, aminél azt 
mondjuk, hogy a XXI. századba át kell vinni és XXI. századi módon használni 
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kell azokat a technológiákat, amelyek segítik az agrárium versenyképességét, 
egyben azt is jelenti, hogyha figyelte pont az előadásnak a végét, hogy 
ugyanakkor nem lehet megbontani azt az egységet, amely az ember, a táj és a 
gazdasági racionalitás között fennáll. Csak azt az agráriumot tudom személy 
szerint én is támogatni, amely ezt a harmóniát, ezt az egyensúlyt, ezt a jövőt 
szolgálja a jövőben is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a miniszterjelölt úrnak a kérdésekre adott 

válaszát, és hogyha bizottsági tagjainknak nincsen több kérdése, észrevétele, 
akkor lezárom ezt a vitát… (Bencsik János: Csak egyetlen egy rövid mondat!) 
Csak nagyon röviden, mert Süli János miniszterjelölt úr kint várakozik.  

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Egyetlenegy rövid 

észrevétel. Az a helyzet, miniszterjelölt úr, hogy a saját tapasztalatokon 
nyugvó, szabad beszéd és eszmecsere sokkal jobban áll a miniszterjelölt 
úrnak, mint a kötelező feladatok sillabuszból való felmondása. Én azt 
javaslom, hogy az egész ágazat, az agrárágazat és emellett a fenntarthatóság és 
a környezetügy közösségeiben is sokkal inkább erre a meglévő tapasztalatokra 
épülő szabad gondolkodásra és eszmecserére építsen a továbbiakban, mert ez 
sokkal, de sokkal közelebb visz az álláspontok tisztázásához, mint a kötelező 
jellegű feladatok felmondása. Úgyhogy hálásan köszönöm, hogy a bizottsági 
eszmecserének ebben a fázisában lehetőség nyílt arra, hogy ténylegesen ilyen 
légkörben folyjon az érdemi beszélgetés. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor bizottsági javaslatként is 

megfontolhatja a miniszterjelölt úr, amit Bencsik alelnök úr javasolt. 
Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

Akkor szavazásra kerül a sor. Azt kérem a bizottság tagjaitól, hogy 
szavazzanak. Először azt kérem, hogy aki támogatja dr. Nagy István 
agrárminiszter-jelölt kinevezését, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Hét. 
Ellene volt? (Szavazás.) Tartózkodott? (Szavazás.) Kettő. 

Megállapítom akkor, hogy 7 igen szavazattal és 2 tartózkodással a 
bizottság támogatja Nagy István miniszterjelölt úr kinevezését.  

A bizottság nevében gratulálok, és nagyon jó erőt és egészséget kívánok 
a feladat ellátásához. A döntésről levélben tájékoztatni fogjuk a házelnök urat.  

Nagyon szépen köszönöm, hogy részt vettek az ülésen, ezt a napirendi 
pontot lezárom. (Dr. Nagy István és a napirendi ponthoz érkezett vendégek 
távoznak.) 

Két perc szünetet rendelek el.  
 

(Szünet: 15.36-15.40 óráig) 
 

ELNÖK: Kérem szépen a kollégákat, hogy foglaljanak helyet, és 
javaslom, hogy folytassuk a bizottság ülését.  
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Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, 
megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli 
miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása   
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 44. § 
(2) bekezdése alapján)  

Köszöntöm Süli János miniszterjelölt urat az ülésünkön! Most akkor 
következik az ő meghallgatása, a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, 
megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszterjelölt 
kinevezés előtti meghallgatására kerül sor. Tájékoztatom a bizottságot, hogy 
Süli János miniszterelnök… (Derültség.) miniszterjelölt - folyamatosan 
miniszterelnök-jelölteknek hívom a miniszterjelölteknek, elnézést kérek! - 
meghallgatására a Házbizottság felkérése alapján kerül sor, a felkérés pedig 
Orbán Viktor miniszterelnök úr házelnök úrhoz érkezett kezdeményezése 
alapján fogalmazódott meg. Köszöntöm Süli János miniszterjelölt urat és 
munkatársait! 

Tájékoztatom a bizottság tagjait, illetve a miniszterjelölt urat, hogy az 
előzetes tájékoztatásnak megfelelően a meghallgatás időkeretben történik: 
először a miniszterjelölt úrnak harminc perc áll a rendelkezésére, hogy kifejtse 
az elképzeléseit és a koncepcióját, majd a bizottság tagjai frakciónként 
legfeljebb hét percben fogalmazhatják meg a kérdéseiket, észrevételeiket, ezt 
követően a miniszterjelölt úrnak maximum harminc perc áll a rendelkezésére, 
hogy a kérdésekre válaszoljon, majd ezt követően fog a bizottság szavazni a 
miniszterjelölt alkalmasságáról.  

Akkor kérem is a miniszterjelölt urat, hogy ismertesse a bizottsággal az 
elképzeléseit és a szakmai programját. Átadom a szót, parancsoljon! 

Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, 
megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli 
miniszterjelölt tájékoztatója 

SÜLI JÁNOS miniszterjelölt: Én is tisztelettel köszöntöm a bizottságot, 
az elnök asszonyt, a részt vevő tagokat, illetve az érdeklődő vendégeket! 
Köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhatom az elképzeléseimet.  

Közel egy éve voltam ezt megelőzően ugyanennél a bizottságnál, azóta 
az összetétele kicsit változott, de vannak ismerős arcok is a bizottságban, mint 
az alelnök úr is. Én akkor is arról tudtam beszámolni, hogy egy életpálya 
részeként kezelem a Paksi Atomerőmű két új blokkjának az építését, hisz 31 
évig, kezdő villamosmérnökként is Pakson kezdtem dolgozni, részt vettem az 
1-4. blokk üzembe helyezésében, üzemeltetésében, és azokat a tapasztalatokat, 
amelyeket ott szereztem, azokat szeretném felhasználni. Aktívan részt vettem 
még akkor az erőmű előkészítésében, a két új blokk előkészítésében, én voltam 
akkor a vezérigazgató, amikor a Teller-projekt sikeres végeredményeként 
2009. március 30-án a parlament megadta az elvi hozzájárulást, hogy kezdjük 
meg azt a munkát, amely a két új blokk elvi engedélyezését teszi lehetővé, és 
ettől kezdve megkezdődött az a munka, amely ma egy lépcsőfokig elért.  

Ma ott tartunk a két új blokknak az építésével, hogy rendelkezünk két 
nagyobb engedéllyel, amely a környezetvédelmi és a telephelyengedély, 
rendelkezünk egy előzetes vízjogi engedéllyel, és rendelkezünk egy előzetes 
engedéllyel, ami azt jelenti, hogy az 500 megawattnál nagyobb teljesítményű 
erőművel, majd ha készen van, akkor a hálózatra csatlakozási előzetes 
engedélyünk megvan, és rendelkezünk 300 egyéb kisebb engedéllyel.  
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Amikor a munkát én a miniszterelnök úr kérésére felvállaltam, akkor 
született meg a brüsszeli döntés, március 6-án, mindenki tudja, hogy egy 
16 hónapos felfüggesztést viselt el a projekt, és ezt a 16 hónapot sokszor úgy 
deklarálják, akik azt akarják deklarálni, hogy csúszik a beruházás. Nem 
csúszik, persze emiatt csúszott, de nem csúszásban vagyunk, hanem egy 
szerződésmódosítást kellett kezdeményeznünk az orosz féllel, amellyel egyszer 
ezt a 16 hónapot, a brüsszeli megállítást kellett a szerződésben jóváírnunk, 
illetve a brüsszeli Bizottság kimondta azt is, hogy a munkák 55 százalékát 
európai versenyeztetés szerint kell odaítélni, és ezért az orosz fél azt kérte, 
hogy akkor ezzel egy 6 hónapos hosszabbítást vezessünk be a projekt 
véghatáridejénél, hisz ez a versenyeztetésbonyolítás körülbelül 6 hónappal 
fogja csúsztatni a beszerzési folyamatot.  

Amikor tehát tavaly május 2-ával kinevezésre kerültem, akkor két 
fontos cél volt az orosz–magyar szerződésben: hogy oldjuk meg annak a 
22 hónapnak a szerződésmódosítását, ezt decemberben megoldottuk, a 
brüsszeli Bizottság is elfogadta, illetve tegyük lehetővé azt, hogy az eredeti 
ütemtervben a felvonulási épületek, az út, egyéb, étterem, iroda is a létesítési 
engedély függvényében kellett megszerezni, vagy lehetett majd elkezdeni a 
munkát, hogy ezt akkor hozzuk előrébb, hisz az már késői fázis, hogy amikor a 
főépületet építjük, ugyanakkor kezdjük el megépíteni az előkészítő épületeket, 
irodát, konyhát, festőüzemet, betonkeverőt, három darab ilyen telepet kell 
létrehozni, acélszerkezeti, tehát ez közel nyolcvan létesítmény, amit meg kell 
építeni, mire elkezdjük a nagy munkát, tehát ez is, ez a szerződésmódosítás is 
bekövetkezett. 

A 16 hónapos felfüggesztésnek az is az eredménye volt, hogy az orosz fél 
felé nem lehetett kiegyenlíteni az elvégzett munkáknak az értékét. Ez a 
munkakiegyenlítés is megtörtént, tehát tavaly befogadtuk az ellenőrzéseket 
követően azt a tíz számlát, aminek keretében az elvégzett ’15-16-os munkákat 
leigazolva ki tudtuk fizetni a teljesítést, hisz itt jelentős magyar alvállalkozói 
beszállítások is voltak, tehát ők is be voltak ragadva. Ez is egy fontos dolog 
volt.  

Az ez évi nagy feladatunk az, hogy folytassuk az engedélyezést, ebben az 
engedélyezésben a következő lépcsőfok a létesítési engedély megszerzése, 
amihez 200 ezer oldal tervoldalt és több mint százezer oldal műszaki 
mellékletet kell beadni. Ennek tulajdonképpen a mennyiségi teljesítésénél 
tartunk, az orosz fél átadta, ennek az ellenőrzése zajlik, és utána, a mennyiségi 
teljesítés ellenőrzését követően lehet meggyőződni arról, hogy a terveknek a 
minősége is olyan állapotú, olyan megfelelőségű, hogy részünkről az a hatóság 
számára átadható. A hatóságnak, az OAH-nak, az Országos Atomenergia 
Hivatalnak 15 hónap áll a rendelkezésére, hogy ezeket a terveket leellenőrizze, 
megvizsgálja, hogy megfelelnek-e a magyar előírásoknak, a magyar Nukleáris 
Biztonsági Szabályzatnak, az uniós követelményeknek - ő ehhez nemzetközi 
szakértők segítségét is igénybe veszi -, és ha megfelelnek, akkor ezt az 
engedélyt legkésőbb, illetve ha úgy fogalmazok, akkor leghamarabb az 
ütemtervek állása szerint ’19 végén, ’20 elején fogjuk tudni megkapni.  

Ma az mondható, hogy a véghatáridő, a ’26-os és ’27-es határidő, amire 
a blokkot szeretnénk a kereskedelmi üzemre alkalmas állapotban az országos 
hálózatba csatlakoztatni, ez a határidő egyértelműen tartható, egyértelműen 
azért is dolgozunk, hogy ezt a határidőt tartani tudjuk, az engedélyezés 
folyamata pedig egy munka, amit ennek érdekében folyamatosan végzünk. 
Egyébként körülbelül 6 ezer engedélyt kell majd megszerezni, amikor a végére 
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érünk, mert az egyedi gyártási engedélytől a különböző próbaüzemi 
programokig mindennek az engedélyét külön kell megszereznünk, tehát ez egy 
bonyolult műszaki munka, de a legjobb tudásunk szerint és a legjobb 
szándékunkkal egyértelműen ki lehet mondani - most voltunk kinn Szocsiban, 
és a Roszatommal is megerősítettük ezt -, hogy ezeket a blokkokat ’26-ra és 
’27-re át fogjuk adni, és ez Magyarországon a további termelésnek az alapjait 
biztosítani fogja.  

Erről a blokkról elmondtam akkor is, hogy ez egy nagyon korszerű, 
nagy biztonságú blokk, tehát telephelyen kívüli hatása a legkomolyabb 
üzemzavar esetén sem következhet be. Úgy kell megépíteni - ez a 
követelményekben szerepel -, hogy még azoknál a nem tervezett 
üzemzavaroknál is, amelyekről nem tudjuk, hogy hogyan tudnak 
bekövetkezni, de feltételezés, hogy megolvad a zóna, átolvasztja a 
reaktortartály alját, akkor is rendelkezik az egész épület egy zónaolvadék-
csapdával, tehát ilyenkor is benn tartjuk, az épületen belül, de hangsúlyozom, 
ilyen nem következett be a VVER típusú blokkoknál még soha, de erre is van 
méretezve. A primer körnek kettős konténmentje van, a kettős 
konténmentnek szintén az a feladata, hogy ha belső sérülés, üzemzavar van, 
akkor a belső kupola sérülése bekövetkezhet, de a külső is megvédi a 
környezetet attól, hogy bármekkora környezeti terhelés kialakuljon; ha pedig 
külső behatás van, mint a legnagyobb repülőgép-rázuhanás, akkor pedig a 
külső kupolának kell elviselnie azt a terhelést, a belső ép marad, és a blokkot 
ilyenkor természetesen nem lehet üzemeltetni, tehát ez a blokk ilyenkor 
leállításra kerül biztonságos állapotban, hűtött állapotban tartva, majd 
felülvizsgálva a károkat el lehet dönteni, hogy mit lehet kezdeni, de, 
hangsúlyozom, az a legfontosabb, hogy ilyenkor sem terheli a környezetet. 

Ezt a blokkot mi úgy hívjuk, hogy „3+”-os, tehát a VVER blokkoknak ez 
a továbbfejlesztett, harmadikgenerációs típusa, kiegészítve olyan passzív 
biztonsági rendszerrel, illetve az aktív biztonsági rendszerek száma is meg van 
növelve a jelenlegi blokkokhoz képest, hogy ezt tudja teljesíteni. És még azt is 
hozzá szoktuk tenni, hogy ez Fukusima-álló blokk, hisz a fukusimai 
tapasztalatok, amelyek közül itt nem alapvetően a 12 méteres vízoszlop 
kialakulását vizsgáltuk, hogy bekövetkezhet-e, de minden egyéb olyan 
körülményt vizsgáltunk, amely a magyar természetben előfordulhat az extrém 
hóterheléstől a szélterhelésig, a földrengésállóság, a Duna vízhozama, esetleg 
a Dunát érintő akár kőbeomlás, vagy löszfalcsúszás a Duna mentén, tehát 
minden körülményt számba vettünk, és ezeknek a figyelembevételével lettek 
kiírva azok a dolgok, amelyeket a műszaki tervnek majd vissza kell tükröznie.  

A környezetvédelmi engedély, mint mondtam, megvan, jogerős. A 
környezetvédelmi engedélyünk arról szól, hogy az erőműnek a környezetre 
vonatkozóan milyen hatása van, mint elmondtam, semmi esetre sincs, ezt 
bizonyítja a környezetvédelmi engedély.  

Itt közmeghallgatás keretében a környezetvédelmi engedélyezés 
folyamatában mind Magyarországon tartottunk közmeghallgatást, mind 
Európában több városban, tartottunk közmeghallgatást Ausztriában, 
Németországban, Szlovéniában, Romániában, Ukrajnában, Horvátországban 
is voltunk, Eszéken, tehát ezekben az országokban mindenütt sikeresen vettük 
ezt a közmeghallgatást. Ott is sikeres volt, ahol Ausztria most perbe lépett, de 
nem velünk van perben, hanem a brüsszeli Bizottságnál vitatja, hogy az 
engedélyezés, tehát a tavaly március 6-ai engedélyezés, hogy mind az öt 
vizsgált témában, amit vizsgált az Unió, jogosan engedte el a beruházást, ezért 
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ment erre. Mi, amikor a legális engedélyezési folyamatban, akkor az osztrák 
fél minden kérdésre, és ott is részt vettek az osztrák környezetvédők is szintén, 
az egyik legaktívabb, legnépesebb ellenzék képviseltette magát, ekkora 
képviselet semelyik országban nem volt, őket is meg tudtuk győzni, és az 
osztrák féltől is megkaptuk azt a jóváhagyást, hogy ezt a két blokkot mi 
megépíthetjük, mert az Ausztriát érintő, országhatáron kívüli hatását, hogy 
ilyen felléphet, ők sem tudták bizonyítani, tehát elfogadták azokat a 
körülményeket, amire a blokkok építve vannak.  

A telephelyi engedélyünk pedig arról szól, hogy a telephely hatása a 
blokkra milyen lehet, és ez a telephelyi engedély is jogerős, kiadásra került, és 
ebben minden veszély, amit a telephely jelent a blokkra nézve, szintén 
mérlegre került. Mind a beadott engedély tartalmazza ezeket a 
veszélyforrásokat is, a kiadott… az engedélykérelem is tartalmazza, az 
engedély pedig tartalmazza azokat a kiegészítő intézkedéseket, amelyek 
ezekkel az ismert, feltárt földtani kutatásokkal, földrengésvédelmi 
vizsgálatokkal vannak alátámasztva. Például a Paksi Atomerőmű két új 
blokkja sokkal robusztusabb méretű lesz, mint a jelenlegi referenciablokkok, 
tehát ami Novovoronyezsben épül, Szentpéterváron épül, tehát a leningrádi 
erőműben és a belorusz erőműben épülő blokkokhoz képest is, pont azért, 
hogy minden ilyen felmerült kérdés műszakilag egyértelműen kezelve legyen.  

Az engedélyezés folyamatában az engedélyek, az engedélykérelmek, 
mind az engedélyek a Paksi Atomerőmű honlapján, illetőleg a hatóságok 
honlapján elérhetőek. Ezek a kérdések egyértelműen feltárásra kerültek, 
titkolózás ezekben az ügyekben nem folyt, maximum valaki két évvel később 
vagy fél év múlva észrevéve valamit próbált ezekbe az ügyekbe 
sajtóvisszhangot vagy egyebet keverni, de én hangsúlyozom, hogy minden 
felmerült probléma kezdettől műszakilag kezelve van, és az intézkedések is 
megtörténtek a tervezés fázisában.  

Fontos még a Duna kérdése, a vízjogi engedély. A telephely korábban 
is, még a 70-es években, amikor az első létesítés megtörtént, már akkor is 
4 ezer megawattra volt megkutatva. Az elvi vízjogi engedély egyértelműen azt 
tartalmazza, hogy ezt a mennyiségű vizet mi felhasználhatjuk, kivehetjük a 
Dunából, és megemelve, az új blokkokon 8 fokkal emelhetjük meg a víz 
hőmérsékletét, úgy juttathatjuk vissza. Az 1-4. blokkon 11 fokkal megemelt 
hőmérsékletű vizet juttathatunk vissza. Egy nagyon fontos korlát van: hogy a 
kibocsátási ponthoz képest 500 méterre nem haladhatja meg a Duna-víz 
hőmérséklete a 30 fokot. Ezt a korlátot most is mindig tudjuk tartani, és mivel 
az új blokknak a kimenetele úgy lesz megtervezve, hogy nem hosszabb lesz a 
hőcsóva, hanem szélesebb, tehát egy másik kidobási ponttal tulajdonképpen 
egymás mellé berendezzük a hőcsóvákat. Jelenleg a Duna keresztmetszete 
Paksnál körülbelül 600 méter, ebből a Duna terhelése egy sávban, van egy 80-
100 méter sáv, az 1-4. blokk, és ebben 500 méterre mindig alacsonyabb a 
hőfok, mint 30 fok, és tulajdonképpen egy másik kibocsátási ponttal ezt a 
Duna-sávot, felmelegedett sávot szélesítjük, amibe szintén nem lesz, és 
később, amikor már csak az 5-6. blokk üzemel, akkor jóval kedvezőbb állapot 
van, mert akkor a ∆T, mint mondtam, nem 11 fok, hanem 8 fok.  

Amikor az engedélykérelemnél meg az előadásokat tartottuk, 
ténylegesen így működik a Duna élővilága, ezt aki lent van, és, mondjuk, a 
Dunát szereti, és mozog rajta, láthatja, hogy az élőlények egy része ebben a 
meleg, oxigénben dúsabb vízben van, például a horgászok nagy szeretettel 
vannak ebben a kidobási pontban, és van olyan élőlény, amely értelemszerűen 
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a Duna még fennmaradt 400-500 méteres sávjában él tovább. Tehát a 
terhelés, a Duna ökológiai terhelése nincs olyan mértékű, amivel 
veszélyeztetnénk, erről szól az elvi vízjogi engedély. És a Duna vizének a 
mennyisége mindig elegendő, a legkisebb vízhozam is 
1100 köbméter/másodperc. Mi jelenleg kiveszünk az 1-4. blokkra 
120 köbméter/másodpercet, a következő blokkra körülbelül 100-
110 köbméter/másodpercet, tehát tulajdonképpen a legkisebb vízhozam 
mellett is körülbelül a Duna vízmennyiségének a 20 százalékát fogjuk 
felhasználni.  

Az indokoltsága, hogy meg kell építeni az erőművet, vagy nem kell 
megépíteni, a magyarországi energiahelyzet az elmúlt időszak MAVIR-
adatain, de akár a pillanatnyi honlapi adatokon is látszik. Az elmúlt években 
átlag 30 százalék importra volt szükségünk, a magyar energiahelyzet úgy áll 
össze, hogy a magyar villamosenergia-termelés felét adja Paks, a másik felét 
adják az egyéb erőművek. A magyar villamosenergia-felhasználásnak a 
35 százalékát adja Paks, és az egyebek adják a másik 35 százalékát, a maradék 
pedig az import. Egyébként olyan időszakokban, mint amilyen most is volt 
március 2-án, ez az importmennyiség elérte a 48 százalékot, a tavalyi évben 
január 11-én volt az import a legnagyobb, ott egy 54 százalékos importtal 
üzemelt Magyarország, és ez a kitettség nemzetgazdasági kockázatot is jelent, 
hisz ma lehet kapni kedvezménnyel villanyt, de ez a pillanatnyi állapot, ahogy 
a szén-dioxid-kvóta emelkedni fog, illetve ahogy az erőműpark Európában is 
öregszik - 45-50 évesek a hagyományos szenes erőművek, azokat valamikor 
meg kell állítani, le kell szerelni -, ez a helyzet meg fog változni, mi tehát azt 
mondjuk, hogy ez óriási kockázatot jelent. Ha megnézzük, hogy egy új blokk 
megépítése ebből a 30 százalék importból mennyit vált ki, kimondható, hogy 
nem tudja teljesen kiváltani, tehát körülbelül másfél blokkra van szükség 
ahhoz, hogy az importot ki tudjuk váltani. És ami még egyértelműen látható, 
hogy a tavalyi évhez képest 2,3 százalékkal növekedett a villamosenergia-
igény Magyarországon, az előző évben közel 1 százalékkal, azt megelőzően 
pedig 2,7 százalékkal, tehát az a felfutás, ami az ipar és a lakosság 
energiaszükségletét jelenti, az az elmúlt években egyértelműen 
nagymértékben megváltozott. Mi, amikor 2009-ben a Teller-projekt 
keretében beadtuk a parlament felé, akkor 1,5 százalék energiaigényt 
prognosztizáltunk, ez a prognózis egy darabig megdőlt, mert a 2008-as 
gazdasági válság miatt volt egy 6,5 százalékos visszaesés, de ezt már 
túlhaladtuk, és azt is meg lehet mondani, hogy minden idők legnagyobb 
energiafelhasználása volt a tavalyi évben, ez 45 terawattóra volt, és a napi 
csúcs is tavaly volt a lehető legnagyobb, az akkor 6780 megawatt volt, de ezt 
már túlhaladtuk, az idén ezekben a márciusi hidegebb napokban ez 
55 megawattal nagyobb volt, tehát 6835 megawatt volt a pillanatnyi 
teljesítményigény, ami a rendszerváltás előtti energiaigénynél is nagyobb, ez 
biztató, tehát ezt nekünk tartósan ki kell tudnunk elégíteni, ezt biztosítani kell. 

A másik kérdés, hogy ennek a villamos energiának az ára milyen lesz. 
Azt tudjuk mondani, hogy a mostani blokkokat is 90 százalékos 
teljesítménykihasználási tényezővel üzemeltetjük, az új blokkokat vagy 
ugyanilyen szinten vagy ennél nagyobbal tudjuk, hisz 18 havonta kell csak az 
új blokkokkal leállni, a jelenlegivel korábban 12 havonta álltunk le, most 
csináltunk egy programot, hogy ezt kitoltuk 15 hónapra, tehát a lehetőség 
ezekben a blokkokban nagymértékben eleve benne van a 90 százalékos 
teljesítménykihasználási tényező, és ez garantált mind a megtérülésre, mind 
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arra, hogy Magyarországon olcsó, fenntartható, időjárástól függetlenül 
biztonságos energiaellátást adjunk mind a lakosság, mind az ipar részére. Az 
időjárástól független alatt azt értem, hogy a mátrai lignit is pont tavaly, 
amikor 54 százalék volt az import, akkor, mivel külszíni fejtés, az lefagyott, az 
az ezer megawatt teljesítmény hiányzott, és akkor ennek az ezer megawattnak 
a pótlásában volt ez a magas hányad. De ugye, amikor hideg van, akkor van 
egy veszély az országban, mert akkor lehet egy ónos eső, és aki négy éve 
utazott, akár Gödöllő környékén, akár máshol látta, hogy a nagy 
távvezetékeket is megcibálta a rárakódott ónos eső súlya, tehát ilyenkor 
bekövetkezhet, és akkor hiába akarunk mi importálni, hogyha nincs meg az 
átviteli teljesítményhez szükséges távvezetéki kapacitás. Magyarországon 
ebben pillanatnyilag jó a helyzet, de a baj általában nem jár egyedül, tehát 
azért kell felkészülnünk, hogy a lehető legtöbb villamos energiával önellátóak 
legyünk. 

Egyébként a MAVIR közleményei kimondják, hogy ha mi megépítjük az 
5-6. blokkot, akkor is ’30-ban, tehát 2030-ban körülbelül 3 ezer és 
5 ezer megawatt közötti kapacitáshiány lesz változatlanul Magyarországon. 
Tehát ma már nem azon kellene nekünk elmélkednünk, hogy megépítsük-e a 
paksi 5-6. blokkot, hanem azon, hogy mi lesz utána, itt már azon kéne 
vitatkoznunk, hogy utána mi lesz a következő energetikai lába a magyar 
energiaellátásnak. A törvény szerint, amit ’11-ben elfogadtunk, az 
energiatörvény szerint három lábon állás van: atomenergia, megújuló és a 
szén-földgáz erőművek, ez az arány most is körülbelül így tartható. A 
megújulókról tudjuk, hogy körülbelül 2 ezer megawatt naperőmű-kapacitás 
épül meg a következő időszakban, Pakson is a napokban, körülbelül két 
hónapja raktuk le annak a naperőműnek az alapjait, amely egy 
20,6 megawattos naperőmű megépítését jelenti, ez az országban 
pillanatnyilag a legnagyobb napenergiapark lesz, amit pont azért is tartottunk 
célszerűnek, hogy egyértelműen világossá tegyük, hogy az atomerőmű meg a 
megújuló nem ellenfele egymásnak, hanem szervesen kiegészíthetik egymást. 
Nekünk ehhez egy fontos lépcsőnk hiányzik, ami Ausztriában megvan hozzá, a 
tározós vizes erőművek és a duzzasztóművek, azok nálunk nem állnak 
rendelkezésre, nekünk ez a lehetőség az elektromos mobilitás, illetve 
változatlanul felhasználva azt a tudást, amit tudtunk, hogy a tározós hőtároló, 
tározós vízmelegítő, tehát itt az érdekeltséget és a rendszerszabályozást úgy 
kell felépíteni, hogy az optimum a megújuló és az atomerőmű között ne úgy 
valósuljon meg, hogy amikor süt a nap, akkor majd leterheljük a Paksi 
Atomerőművet, amikor nem fog sütni a nap, akkor fölterheljük, hanem mind 
a két rendszernek maximális teljesítménnyel kell üzemelnie. Nagyon fontos, 
hogy ehhez olyan járulékos intézkedéseket meghozzunk, hogy akár a közösségi 
közlekedés, a kukásautók, a személyközlekedésben az elektromos autók 
okosmérőórán keresztüli töltése, egyéb, tehát megvan az a lehetőség, ami a két 
rendszer együtt járásának optimumát fogja biztosítani. Ez tehát egy fontos 
kérdés.  

Az is fontos kérdés, hogy a beruházásra a megteremtett források 
elegendőek-e, és meg tudjuk-e abból építeni. Sokszor elhangzik az a kritika, 
hogy a pillanatnyi gyakorlatot követve majd biztos elfogy a pénzünk, és akkor 
hozzá kell nyúlni újra a forrásokhoz. A szerződés az orosz féllel egyértelműen 
egy 12,5 milliárd euróból megépítendő erőműről szól, ezen túllépni nem lehet, 
a befejezési határidőből, a módosítottból sem lehet, ezek szigorú 
kötbérkötelezettséggel is le vannak fedve. A pénzügyi teljesítés értelemszerű, a 
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munkára 110 számlával fogjuk kiegyenlíteni ennek a munkának a költségeit, 
itt is a műszaki és a pénzügyi kifizetés egymással össze van ütemezve, és a 
végteljesítés, amikor már üzemel a blokk, megcsináltuk a garanciális 
méréseket, tudja, akkor következik be az utolsó kifizetések egyike, hisz még a 
jótállási meg a szavatossági kérdésekre akkor még mindig tartalmaz a 
110 számla egy elegendő forrást, hogy ezt megtegyük.  

A kifizetésnek a metodikája egyértelműen az, hogy az orosz fél mint 
fővállalkozó kiállít egy 80 százalékos és egy 20 százalékos számlát, és ez a 
80 százalékos számla és a 20 százalékos számla, beérkezve Magyarországra, 
nyolc érintett szervezetnek a közreműködésével leigazolásra kerül, ebben 
benne van a Paks II. projekt, benne van a minisztérium, benne van másik 
három, tehát az Állami Adósságkezelő Központ, tehát nyolc szervezet 
aláírásának kell rajta lennie azon, hogy a számla teljesült. Akkor az orosz fél 
részére a 80 százalékos számlarész vissza van küldve, az orosz bank ekkor az 
orosz fővállalkozónak átutalja a 80 százalék részt, és az Állami Adósságkezelő 
Központ átutalja a 20 százalékot. Tehát a kifizetésnek ez is garanciája, hogy itt 
nincs felvéve a hitel, és akkor majd elfogy, és egy páncélszekrényben vagy 
megmarad, vagy nem, nincs lehívás, csak akkor, hogyha tényleges teljesítés 
van mögötte, hogyha ez a teljesítésigazolás megtörténik, és mint mondtam, a 
műszaki teljesítés és a pénzügyi teljesítés a brüsszeli jóváhagyott szerződés 
alapján is le van ellenőrizve, érvényesen eltérni nem tudunk tőle, tehát ez is 
garanciája annak, hogy meglesz. 

Van egy előtörlesztési lehetőségünk, ha kedvező feltételekkel lehet 
felvenni hitelt, hogy ha a költségvetés állapota lehetővé teszi, akkor az 
előtörlesztést mindenféle költség, túlfizetés nélkül, mindenféle egyéb teher 
nélkül megtehetjük. Az első 10 számlának a kifizetésével kapcsolatos 
előtörlesztés most van folyamatban, tehát a költségvetés állapota alapján 
Varga Mihály úr a miniszterelnök úr jóváhagyását élvezve az orosz féllel 
megegyezett abban, hogy ez a visszafizetés meg fog történni, megtörténik, 
tehát így tudom mondani. 

Nem tudom, majd akkor a kérdések során - mert körülbelül 
kihasználtam majdnem a harminc percet, ami van - majd még akkor azokra 
válaszolok. Egyelőre köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatást, és akkor a képviselői 

hozzászólásokra, frakció-hozzászólásokra kerül sor. Ki kíván először 
hozzászólni, szeretném megkérdezni. (Jelzésre:) Parancsoljon, Varga 
képviselőtársam! 

Kérdések, hozzászólások 

VARGA GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszterjelölt 
Úr! Sok szeretettel köszöntöm itt is, hiszen nem árulok el nagy titkot, hogy mi 
szomszéd várak vagyunk, és először is gratulálnék a miniszterjelölt úrnak, 
hogy egyéni országgyűlési képviselőként is jogot szerzett, hogy a Magyar 
Országgyűlésben alanyi jogon részt vegyen.  

Szeretném megkérdezni, hogy többször hallottuk a kormány részéről, 
hogy szerepelt a koncepcióban - persze ezek az előző ciklusban voltak -, hogy 
egyes minisztériumokat vidékre költöztet. Van-e ennek realitása Paks II. 
esetében? Szeretném megkérdezni azt, hogy körülbelül mekkora lesz a 
minisztérium apparátusa.  
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Szeretném megkérdezni még azt, hogy a környezetére milyen hatást fog 
gyakorolni Paks II. Mi már többször beszéltünk erről, a térségre gyakorolt 
hatásról, hogy mind infrastrukturálisan, mind kulturálisan, mind a 
közoktatásban, az oktatásban, magában a szakemberképzésben, a 
munkanélküliség - mi tudom én - csökkentésében milyen szerepet fogunk mi, 
a környező települések kapni. A 70-es évek és Paks I. kapcsán tudom 
elmondani, hogy ezt a térség már nagyon várja, hiszen a 70-es években ez egy 
kiemelt projektként egy meghatározó fejlesztés volt, és a térségre gyakorolt 
hatását mind a mai napig emlegetik az emberek. Mi egy 30 kilométeres 
körzeten belül vagyunk több településsel, és mi is várjuk már ennek a 
lehetőségeit és az előnyeit is, és nemcsak magával közvetlen Pakssal 
kapcsolatos ez a kérdés, hanem közvetlenül arról szólna, hogy milyen olyan 
fenntartható létesítmények, infrastrukturális fejlesztések lehetnek vagy 
lesznek a térségben, amelyek 2026-27 után is ott maradnak, és fenntarthatóvá 
teszik ezt a projektet. Körülbelül ennyi, köszönöm szépen. (Süli János: 
Köszönöm szépen.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Kepli képviselőtársam kért szót. 
 
KEPLI LAJOS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Köszönjük a miniszter úr tájékoztatóját. A kérdésem részben a radioaktív 
hulladékok tárolásával kapcsolatos, van-e előrelépés a nagy aktivitású 
hulladék tárolásával kapcsolatosan, hiszen nyilván ha új atomerőművet vagy 
új blokkokat építünk, ez is felmerül reális kérdésként.  

Illetve gyakorlatilag szintén a megvalósulással kapcsolatban beígért 
infrastrukturális fejlesztésekről, amelyek szintén kapcsolódó fejlesztések, mint 
a paksi Duna-híd vagy akár - bár nem tudom, hogy ez most konkrétan be volt-
e ígérve, de képviselőtársam is nyilván célzott rá, ha nem is konkrétan - a 
környező mellékútvonalak felújítása, szélesítése, itt a Paksot Cecével 
összekötő útra gondolok elsősorban, hiszen Simontornya irányából vagy abból 
az irányból is érkezhet forgalom az atomerőműbe, és valószínűleg fog is 
érkezni, és elég kritikus az állapota ennek az útvonalnak.  

Alapvetően a vízgazdálkodással kapcsolatban elhangzott, hogy az 
engedélyezési eljárás hol tart, de a következő évtizedekre előre vonatkozóan a 
legszélsőségesebb esetekre felkészülve is biztosítani tudja-e az atomerőmű 
részére a megfelelő vízellátást a Duna, akkor is, hogyha extrém alacsony 
vízállás van bármiféle mesterséges beavatkozás, víztározó, egyebek nélkül, 
vagy pedig szükségessé válhat ilyen beruházások megvalósítása, kiegészítő 
beruházás megvalósítása a jövőben?  

Mivel a miniszter úr, miniszterjelölt úr egy nagyon szakmai és részletes 
tájékoztatást adott a részünkre, és az a pénzügyi részekre is kiterjedt, így bár 
meglehetősen szkeptikus vagyok, de ezeket a kérdéseimet nem itt és nem most 
fogom feltenni, hanem később majd a kormány számára, lesz alkalmunk, azt 
hiszem, politikai csatározásokra. A miniszter úr többször tett olyan kijelentést 
interjúkban, hogy kizártnak tartja a korrupciót ezzel a hitellel, ezzel a 
beruházással kapcsolatban, ezzel kapcsolatban vagyok erősen szkeptikus, már 
csak a tapasztalatokra épülve is, a nagyberuházásokat mindig kíséri kisebb-
nagyobb korrupció. 

De akkor maradjunk most a szakmánál, és hogy ne vigyem nagyon el a 
meghallgatás irányvonalát, akkor szeretném mindenképpen megkapni a 
választ a nagy aktivitású hulladékok tárolásával kapcsolatos kérdésre, a Duna 
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vízhozamára, illetve az infrastrukturális beruházásokra. Egyelőre ennyi, majd 
később, ha esetleg eszembe jut még valami, akkor felteszem. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Akkor Bencsik alelnök úr 

következik. 
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Miniszterjelölt 

Úr! Tisztelt Bizottság! Mondhatom azt, hogy ügyes, tehát ügyes megoldást 
választott a miniszter úr, hiszen az egy évvel ezelőtti bemutatkozó látogatását 
követően egy év elmúltával megtartotta a miniszteri beszámolóját, ami 
egyébként is kötelező jellegű lenne a bizottság előtt, és mindezt úgy tette meg, 
hogy nekem kétségem nem maradt afelől, hogy továbbra is alkalmas a feladat 
elvégzésére.  

Egyetlenegy kérdésem van - lényeges kérdés -: szó volt itt a műszaki 
biztonságról mind a tervezés, mind pedig az engedélyezési eljárás során, 
ugyanakkor nem esett szó a személyi feltételek biztosításáról, 
biztosíthatóságáról és az abban történő előrehaladásról. Azért azzal tisztában 
van itt mindenki, hogy egy speciális energiatermelő üzemről, tevékenységről 
van szó, amely a legnagyobb biztonsági feltételek garantálása mellett kell hogy 
megtörténjen. Az általános energetikai szakértelem mellett egy további 
speciális tudásra és tapasztalatra is szükség van mind a létesítmény 
kivitelezése, mind pedig a létesítmény üzembe helyezése és későbbi 
üzemeltetése szempontjából.  

Ismerjük a protokollt a személyi állomány kiválasztása vonatkozásában 
is, és azzal is tisztában vagyunk, hogy itt, ezen a területen, az üzemeltetés 
területén sokkal megbízhatóbb, stressztűrőbb munkavállalókra van szükség, 
mint az élet általános területén. A kérdés az, hogy hol tartunk a kivitelezésben 
részt vevők szakmai, speciális szakmai felkészítésében, illetve hogy az üzembe 
helyezés során már a későbbi üzemeltető állomány kiválasztása, felkészítése, 
képzése területén. Az a 2026 nincs is túlságosan messze ahhoz, hogy 
megfelelő üzemeltető állomány kerülhessen felvételre, már azt megelőzően az 
elméleti tudáson túlmenően gyakorlati tapasztalatra is szert kell hogy 
tegyenek, mondhatjuk azt, hogy az utolsó percekben vagyunk. Nem néhány 
száz főnek az alkalmazásáról van szó, és nem arról van szó, hogy Paks I. ezzel 
egy időben be fogja fejezni a termelő tevékenységét, Paks I. továbbra is 
üzemelni fog a meglévő üzemeltető állomány alkalmazásával, és emellett kell 
beindítani, felépíteni, beindítani és üzemeltetni egy teljesen önállóan működő 
erőművi blokkot, tehát több ezer embernek a felkészítéséről és 
bevethetőségéről van itt szó. Nemcsak engem érdekel, azt gondolom, hanem a 
szakmában sokakat, hogy hol tart ez a felkészítési és képzési előkészület. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kíván-e 

még hozzászólni valaki. (Senki nem jelentkezik.) Nem. Akkor átadnám a 
levezetést egy rövid időre Bencsik alelnök úrnak, és szót kérek. 

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

 
ELNÖK: Az elnök asszonyé a szó. 
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SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen. 
Remélem, hogy el fogja nekem nézni, miniszterjelölt úr, hogy most nem 
kérdést fogok feltenni, most azért kértem szót, mert azt hiszem, ön ismeri az 
LMP álláspontját a paksi bővítéssel kapcsolatban, tehát mi ezt a beruházást az 
évszázad legrosszabb beruházásának tartjuk, komoly környezeti kockázatokat 
látunk a nagy aktivitású hulladék elhelyezése kapcsán, és még sorolhatnám 
tovább, emellett úgy látjuk, hogy a jövő nem az atomenergiáé, hanem a 
megújuló energiáé. Az álláspontunkat továbbra is fenntartjuk, és igazából 
azért kértem szót, mert nem fogom megszavazni az ön kinevezését, és ezt nem 
azért teszem, mert nem tartom alkalmasnak, hogy ön ezt a feladatot ellássa, 
hanem mivel mi, az LMP azt gondolja, hogy erre a posztra nincsen szükség. 
Úgyhogy a nemmel való szavazásom ennek fog szólni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Visszaadom az ülés vezetésével járó feladatokat az elnök 

asszony számára. 
 
(Az ülés vezetését Schmuck Erzsébet, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, és akkor átadom önnek a szót a kérdések 

megválaszolására.  

Süli János miniszterjelölt válaszai, reflexiói 

SÜLI JÁNOS miniszterjelölt: Köszönöm. Mielőtt elkezdem, közben a 
kollégám megnézte a MAVIR honlapján a pillanatnyi terhelési adatokat, 
eszerint 5350 megawattal megyünk, ebből 2600 a magyar termelés és 2750 az 
import, tehát pillanatnyilag is 50 százalék fölötti importtal üzemel 
Magyarország, tehát ez egy realitás. Az ellátásbiztonságért a felelősség mindig 
a kormányzaté, és majd sok párttal konzultálva meg együtt dolgozva, beleértve 
az LMP-t is, szeretném, hogyha a végén valamikor majd eljutnánk odáig, hogy 
az atomerőmű nem megújulóellenes, nem óriási… az évszázad legrosszabb 
beruházása, hanem ebben az ellátásfelelősségben nincs más módunk, mint 
hogy atomerőművet építsünk Magyarországon. Egyébként az LMP is nyomon 
követi, mi meg nyomon követjük az LMP-s cikkeket, mindenhol örülnek az 
LMP-sek, és jelzik, hogy Kínától kezdve mekkora naperőmű-beruházások 
zajlanak, de nincs hozzátéve, hogy ugyanakkor zajlik mellette egy nagy 
atomerőmű-építési program Kínában is, mert a kettővel együtt tudják 
megoldani azokat a szén-dioxid-, károsanyag-kibocsátási problémákat, 
amelyeket nem lehet… és a Nap nem áll mindig rendelkezésre. 
Magyarországon is 2 ezer óra körüli a napos átlag, és 8600 óra fölött van az 
éves óraszám, tehát itt abban a maradék háromnegyedben, ami nincs lefedve, 
más, költséges energiapótlásról kell gondoskodni. Ezért nem vagyunk 
egyszerű helyzetben. De mi a nyílt tájékoztatás és az együttműködés hívei 
vagyunk, remélem, majd az évek alatt közelítünk egymás véleményéhez, ami 
nem is szükséges, mert mint mondtam, a kormányzaté az ellátásfelelősség, 
csak én bízom benne, hogy mégiscsak sikerül majd a gondolatokban közelebb 
kerülnünk egymáshoz, hogy miről szól ez az energiarendszer, hogy épül föl, mi 
ebben az együttműködő rendszereknek a dolga, és azért kell alaperőmű, mert 
egyébként a kiserőművekből felépített rendszer, az nem fizikailag összeadott 
teljesítmény, nem tudja kielégíteni a teljesítményigényt, hanem 
rendszertechnikailag nem tudja, ha sok kicsiből áll. Tehát ebben a 
rendszerben olyan nagyerőműveknek is kell szerepelniük, amelyek a 
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rendszerüzemzavarokra érzéketlenek, vagy kibírják azt. De ezt majd külön, 
szívesen állunk minden párt rendelkezésére a kölcsönös véleménycserére.  

A vidéki költözés. Amikor a minisztérium létrejött, akkor kimondtuk, 
hogy ahogy a feltételeket biztosítani tudjuk. Paks nem a legjobb térség arra, 
hogy óriási fejlesztéseket tudjunk csinálni, régióban kell gondolkodni, de 
mindenféleképp Pakson egy vállalkozó által megvett épület átalakításáról van 
szó. Úgy terveztük, hogy már idén elkezdjük, aztán ő is bizonytalan lett a 
leköltözésben, ő is bizonytalan lett itt egy kicsit, hogy ki nyer, hogy nyer, aztán 
nem kezdte el. Azt gondolom, hogy a bátorsága most egyértelműen megvan 
arra, hogy ezt az épületet megépítse, és akkor meglesz nekünk a hely.  

Mi körülbelül 40-60 fő közötti létszámnál nagyobbra nem számítunk. 
Maguk a kerítésen belüli feladatok le vannak fedve, hisz van egy alap-
munkaszervezet, amely már jelenleg is több mint 300 fővel dolgozik, ez az 
engedélyes és a megrendelő jogosítványokkal rendelkező Paks II., tehát ő ott a 
munkát majd annak függvényében, ahogy még szükséges a létszámot növelni, 
ki tudja szolgálni. Itt a többletlétszámra tulajdonképpen egy lefedetlen 
területnek a biztosításához van szükség. Beszéltünk itt róla, jelentős 
térségfejlesztést kell végrehajtani, úthálózat-felújítást, vasút, elhelyezés. A 
következő időszakban a csúcsban körülbelül 8500 fizikai munkás érkezésére 
kell számítani, őket el kell helyezni, körülbelül ezer orosz szakértő fog a 
területre érkezni, ők családosan jönnek, ezt átlag hárommal számoljuk, ha ezt 
összeadjuk, akkor ez már körülbelül 10 ezer, az 1-4. blokk csúcslétszáma is 10-
11 ezer ember volt, és akkor volt még katonai műszaki alakulat is ezer fővel, 
tehát körülbelül úgy néz ki, hogy ezt a megawatt-méretet körülbelül 
ugyanakkora létszámmal lehet megépíteni. Ugye, van egy felfutása az 
ideérkezőknek, van egy lefutása, a csúcsról beszéltem.  

Részben Kepli Lajos úr kérdése is érinti ezt a térségfejlesztést, mert ő is 
kérdezte az úthálózatot. Ezek a felmérések megtörténtek, és nemcsak erről az 
egy útról van szó, aki a régiót ismeri, nagy dolog, de Madocsa, Bölcske, 
Dunaszentgyörgy, Tolna, Fadd, tehát tulajdonképpen mi a megyében, illetve a 
megyén kívül is, hisz a Duna túloldalán is, ha megtörténik a híd megépítése, 
akkor onnan is nagyszámú…, eleve szeretnénk ott elhelyezni körülbelül 3500 
fő építőmunkást a meglévő két laktanya felújításával, és akkor onnan is át kell 
mozgatni őket. Illetve az autópálya közelsége, hisz Kalocsa ezzel a híddal 
tizenegynéhány kilométerre kerül az M6-oshoz, és nemcsak Kalocsa van itt, 
hanem van itt egy 60 ezer térség, ami kihat még Soltvadkert, Kecel térségéig 
is, tehát ez egy fejlődést idézhet elő a területen. A kormány részére ez az 
úthálózat-vasúthálózati anyag átadásra került még amikor a kormánynak a 
mandátuma megvolt, már az időbe nem fért bele, de azt hiszem, a kormány 
első intézkedései között lesz, hogy napirendre tűzi, hisz az emberek 
beszállítása, az anyagbeszállítás az úthálózat megerősítése nélkül nem 
lehetséges. 

A Duna-híd egyébként a beruházáshoz nem szükséges, meg lehetne 
építeni anélkül is az erőművet, mint ahogy meg lehetett építeni az 1-4. blokkot 
is, azzal a hatással együtt, hogy az elhelyezésben nagy szerepet vállalhat, 
Kalocsa elsőlépcsős kórház lehet akár egy balesetnél, de akár ismeretlen 
betegségek is lehetnek, mikor ennyi ember jön több helyről, Finnországban is 
negyvenvalahány országból dolgoztak az erőmű-építkezésen egyidejűleg, volt 
olyan ország, ahonnan csak mondjuk egy-két fő, de ezt bele kell kalkulálni. 
Tehát itt mi azt mondjuk, hogy egyértelmű, hogy egy jelentős, mindenre 
kiterjedő szállásolási, iskola-, óvodaférőhely-bővítés, de 
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egészségügyilétesítmény-bővítés is szükséges a régióban, felhasználva a 
szekszárdi, a kalocsai, a paksi és egyéb lehetőségeket. A szállások, lakások 
kialakításánál szeretnénk az üresen álló, jó állapotú, a 70-80-as években épült 
úgynevezett Kádár-kockákat is felújítani a településekkel együttműködve, hisz 
amikor a beruházók elmennek, akkor ezek akár szociális bérlakásnak vagy 
szociális otthonnak felhasználhatóak lennének, tehát mindent úgy szeretnénk 
a térségben fejleszteni, hogy maradó legyen, például a kalocsai laktanyát is - 
az egy nagyobb méretű, de erre is van igény - ilyen idősek otthonaként vagy 
bérlakás-állományként a város részére majd visszaadni, hisz az nagyon fontos, 
hogy amit befektetünk, az ne tíz évig működjön, hanem több évtizedig. A 
lakások egy része kezdetben a kivitelezők számára lesz szállás, lakás, majd 
később ezek kétlépcsősen hasznosíthatóak, itt számítunk mi a magántőkére is, 
hisz amikor vége a beruházásnak, akkor az üzemeltetéshez körülbelül 1350 
lakást, végleges lakást kell a régióban megépíteni, hogy az üzemeltető-
karbantartó létszámra lehessen szánni, tehát hogy őket is el tudjuk helyezni. 
Ehhez is kedvezményes hiteltől kezdve mindent meg kell teremtenünk annak 
érdekében, hogy ez működni tudjon.  

A régiós hatások. Mint mondtam, Paks egy speciális hely, korábban is 
volt vizsgálva, a Dunával határolt, egy domboldalra letelepült település, 
korlátlan befogadásra nem alkalmas se az ipart, se a lakosságot tekintve, ezért 
mindenféleképpen térségfejlesztésben gondolkodunk, és itt nincs határ, az 
autópálya is lehetőséget ad nekünk, hisz lenyúlik Pécsig, majd el fog érni a 
határig, és Pécsnél is, illetve Mohácsnál is. Ezen az úthálózaton, a mellé az 
úthálózat mellé van egy fokozott érdeklődés Paks irányába, mi szeretnénk 
olyan, akár nemcsak Pakshoz kapcsolódó üzemeket letelepíteni - de 
értelemszerűen a kezdés a Paksba beszállító üzemeket érinti -, hogy a 
térségben ne csak Paks járjon jól, hanem a fenntartható fejlődés érdekében a 
következő hatvan évben ne azt várják a megyei lakosok, hogy van-e hely, 
megüresedett-e egy hely Pakson, és akkor valaki be tud jönni oda jó 
jövedelmű helyre, munkahelyre, hanem legyen megoldva egy jelentős 
iparfejlesztéssel, és ez ráfér a baranyai és a somogyi régióra is, mert eddig, úgy 
néz ki, sikerült leszakadnunk akár Győr, Debrecen, Kecskemét, Szeged 
vonatkozásában is. Tehát egy ilyen összetett fejlesztésben is gondolkodunk, 
hogy ez megtörténjen.  

A hulladékkezelés kérdése. A kis és közepes aktivitású hulladék kérdése 
meg van oldva Bátaapátiban, ott folyamatosan a hatékonyságnöveléssel 
foglalkoznak, ez az RHK Kft. feladata. Mi befizetők leszünk, illetve Paks 1-4. a 
Központi Nukleáris Alapba befizeti azt a pénzt, mert az elv az, hogy aki a 
hasznát húzza az atomenergiának, az fizesse is meg az ezzel járó költségeket, 
ne hárítsuk át azokat a jövő nemzedékére, ezért Paks 1-4. is körülbelül évi 
25 milliárdot fizet be ebbe a Nukleáris Alapba. Paks II. is, ahogy majd 
elkezdődik az üzem, attól kezdve kötelezett lesz ebbe az alapba betölteni, 
ebből történik a hulladékkezelés Bátaapátiban. A kiégett fűtőanyagok tárolása 
Pakson, az átmeneti tárolás ötven évre megoldott, és folyik Bodán az a 
kutatás, hogy ha alkalmas az az agyaglencse, amit a kutatók egyelőre a kutatás 
első stádiumában alkalmasnak találnak, akkor a nagy aktivitású hulladék 
elhelyezésére Bodán kerül sor.  

A feladat nem égető, hisz az üzemanyagot nem tekintjük nagy 
aktivitású hulladéknak, és elég biztató fejlesztések zajlanak abban, hogy az 
felhasználható később akár újrafeldolgozva, vagy akár valamilyen arányban 
bekeverve a meglévő blokkok üzemanyagaihoz, és akkor más kiégetettségű, 
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másfajta aktivitású üzemanyag kerül ki a hulladékrendszerbe, de akkor is ki 
fogjuk mi azt szállítani feldolgozásra, és feldolgozásra is kerül. Ami nagy 
aktivitású hulladék jelenleg keletkezik az erőműben, a szűrők, a különböző 
berendezések alkatrészei, az úgy van tervezve, hogy az erőmű teljes 
élettartama alatt, addig, amíg el nem kezdődik a bontás, megfelelő tárolóterek 
rendelkezésre állnak, és majd a bontást követően, amit egy megfelelő 
pihentetőben, hisz öt évig az üzemanyagot még a pihentető medencében kell 
majd tárolni, amikor leállítjuk a blokkot, hisz a hűtéséről gondoskodni kell, 
utána kerülhet ki az RHK Kft.-be, ahol már egy természetes szellőzéssel 
vannak csak hűtve ezek az üzemanyagok, tehát azt mondom, hogy van kellő 
idő, de ez a munka zajlik. A forrás a kutatáshoz megvan, és majd az RHK Kft. 
közreműködésével ez meg is oldódik.  

A Duna-vízállással kapcsolatban: a Dunának a vízhozama a 
legalacsonyabb vízállásakor is olyan 1100-1200 köbméter/másodperc. Én 
mondtam itt adatokat, hogy a meglévő blokkon 120 köbméter/másodpercet 
veszünk ki, a következő blokkon is körülbelül ennyit, ha ezt a kettőt 
összeadjuk, és viszonyítunk a legalacsonyabb vízálláshoz, akkor is körülbelül a 
20 százalékát használjuk ki - a közepes vízhozama olyan 3500-
4000 köbméter/másodperc -, tehát ebből kifolyólag korlátunk nincs. A 
medermélyülés megállításra került, a kotrás, a kavicskitermelés megállításra 
került, így nem mélyülhet tovább a meder. Egyébiránt ennek a hatása az 1-4. 
blokkon látható volt, hisz 30 centivel merült a meder, de ez nem okozott 
problémát, hisz a meglévő erőmű méretezésénél és a szivattyúk átalakításával 
ezt sikerült kezelni, az új blokk hűtővízszivattyúi pedig mélyebben lesznek, 
tehát ez a medermélyülés kikompenzálásra kerül, hogy másképp, más szintre 
lesznek betelepítve a szivattyúk. Ilyen gondról tehát nem tudunk.  

Az, hogy majd esetleg száz év múlva vagy ötven év múlva a klíma 
milyen hatással lesz, ezen is vitatkoznak tudósok, hogy a klímának milyen 
hatása lesz hosszú távon, vagy igaz, vagy nem igaz, én ebbe nem akarok 
belemélyedni. Egy tény: hogy pillanatnyilag a hűtővíz rendelkezésre áll 
belátható ideig. Az új blokkot hatvan évre méretezzük, tehát hatvan év 
névleges üzemre, és azt gondoljuk, hogy addig garantált. Egyébként pedig ha a 
tendenciából egyértelműen az látszik, hogy beavatkozás kell, akkor Paks 
mellett a területen a hűtőtornyok majd adott esetben, ha kell, megépíthetők, 
de ma semmi ilyen gondot nem látunk, nem érzékelünk, és nincs is ez a 
kérdés napirenden, tehát frissvizes hűtésre van Paks méretezve. Egyébként a 
frissvizes hűtésnek a hatásfoka jóval jobb, mint egy hűtőtornyos, hűtőtavas 
variációnak.  

Egyelőre tehát a Duna mindenféle szempontból tudja mind a 
környezetvédelmi szempontokat vizsgálva, mind a vízállás- és 
hőmérsékletkorlátokat is, amit eleve a Duna jelent, hisz ha alacsony a vízállás, 
és tartós meleg van, akkor a Duna-víz hőmérséklete is elérheti a 25-26 fokot 
is, volt rá példa, de az 500 méteres csóvában a 30 fok alatti hőmérsékletet 
akkor is tudtuk tartani. Ezért mondjuk tehát azt, hogy fogjuk tudni ezután is. 
És az extrém ilyen meleg…, ahhoz az kell, hogy körülbelül két hónapig 30 fok 
átlaghőmérséklet fölött legyen a levegő hőmérséklete nap közben, tehát hogy 
ne legyen visszahűlés, mert akkor a Duna képes ezt a magasabb… De ezek 
kipróbált állapotok, tehát az elmúlt időben…, azt mondjuk, hogy az 1. blokk 32 
éve üzemel, vagy 35 éve üzemel, mert ’82-ben adtuk át, a 4. blokk tavaly érte 
el a harminc évet, tehát körülbelül a blokkok üzemidejét összeadva több mint 
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130 év tapasztalat, nukleárisüzem-évet tekintve 130 év tapasztalat van Pakson, 
ezeket is figyelembe véve ezt tudni fogja a Duna.  

Bencsik János úr kérdésére: a személyi feltételek, egyetértünk, fontos 
kérdések, zajlik is a munka. Kétfelé választom én is, az első a kivitelezéssel 
kapcsolatos, ott komoly feladataink vannak, hisz tulajdonképpen a magyar 
nagyipar megszűnt. Vannak ipari cégek, amelyek foglalkoznak különböző 
beszállítással, hegesztésekkel, de nekünk csúcsidőben szükségünk lesz majd 
körülbelül 800 hegesztőre, vasbetonszerelő munkásra, tehát az ő képzésükbe 
mi mind az iparkamarával, mint az oktatási intézményekkel, a szakképzésért 
felelős intézményekkel felvettük a kapcsolatot, el is kezdtük ezt a munkát, 
hogy mire ez… A létesítési engedélyt, beszéltem róla, körülbelül ’19 végén, ’20 
elején kaphatjuk meg, és amikor az első nagy munka, a munkagödör, az 
alaplemez összeállítása kezdődik, tehát nekünk körülbelül ’20 elejére, ’21-re 
kell ez a nagyszámú hegesztő, akit megpróbálunk mindenféleképp magyar 
szakemberekkel pótolni. Ez persze függ ezer dologtól, hogy mennyi bért fog 
tudni a fővállalkozó fizetni, meg hogy a munkaerőt meg tudja-e fizetni, a 
magyar munkaerőt, hogy a magyar munkaerő, annak ellenére, hogy képezni 
fogjuk őket, itthon marad-e, tehát ez mind ennek függvénye. Egy tény: hogy 
meg lesz csinálva, tehát erre is készülnünk kell. Különböző támogatási, 
hitelkeretek biztosításával próbáljuk ösztönözni a magyar cégeket, hogy 
szálljanak ebbe bele. 

Ami Paks üzemeltető-létszámát érinti, ott már például az instruktorok 
toborozása, képzése elkezdődik, hisz ez egy fontos, hosszú folyamat, ők fogják 
kiképezni majd a többi kollégát. Ebben szervesen együtt kell működnünk, 
Paks I. és Paks II.-nek, azért is együtt kell működnünk, mert ha oda most 
belép egy harmincéves kolléga, akkor neki - ugye, húsz év üzemidő-
hosszabbítás van a 4. blokk vonatkozásában - egy olyan életpályaprogramot 
kell adni, hogy ő, mondjuk, ne menjen el máshova, vagy ne legyen olyan 
döntése, hogy mivel neki nem lesz húsz év múlva állása, be sem lép Paks I.-be, 
tehát nekünk úgy kell személyre szóló programokat felépíteni, hogy a képzett, 
a legképzettebb munkaerőt elhozva, de lépcsőzetesen. Ezt mi csináltuk abban 
az időszakban is, amikor 850 fő ment nyugdíjba körülbelül három év alatt, 
amikor tudatosan kellett visszapótolni a létszámot. Mindig a szakma alsó 
fokán van betanuló pluszlétszám, és ahogy az elejéről, a tetejéről megy el 
nyugdíjba a legképzettebb, akkor mindenki ugrik a beosztási szintjén egyet, 
így mindig tapasztalt, nem zöldfülű van a sorban, és tulajdonképpen mindenki 
ösztönözve van, mert minden beosztási szinttel változik a jövedelme is. Na 
most, ha ezt ugyanígy szervezzük, csak nem azt vesszük figyelembe, hogy 
nyugdíjba kell mennie valakinek, hanem hogy át kell mennie Paks II.-be, 
akkor ez, mondom, névre szólóan megszervezhető, biztosítható.  

Az üzemeltető-karbantartói létszámban, mivel Pakson kialakult 
dinasztiák is vannak, első-, második generációsok, sőt már van, aki a 
harmadik generációs, és tulajdonképpen eddig is egy túlképzés volt a jellemző 
a környéken, hisz nem tudtunk mindenkit foglalkoztatni, akit kiképeztünk, 
eddig is az volt a gyakorlat, hogy amikor felvétel van, akkor visszatérnek a 
városba, a szülői környezetbe. Azt gondoljuk, hogy ez az üzemeltető 
létszámoknál egy 1300 plusz főt igényel, azt könnyebben tudjuk, és mivel a 
jövedelmi viszonyok is stabilak, kiszámíthatóak, azt könnyebb biztosítani. 
Nehezebb a létesítéshez, tehát a szereléshez kapcsolódó létszámot biztosítani, 
ez tény, de ezért van egy államtitkárom, akinek az is a feladata, hogy ezt minél 
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jobban megszervezzük, és az intézményekkel együtt dolgozva próbáljuk ezt 
megoldani.  

És akkor az elnök asszonynak: részben nem is igényelt választ, mert 
nem kérdése volt, de akkor ugyanazt tudom megismételni, amit az elején 
mondtam, hogy szívesen állunk rendelkezésre bármilyen kérdés 
megvitatására.  

Köszönöm a figyelmet. 
 
ELNÖK: Köszönöm a válaszadást a miniszterjelölt úr részéről, és akkor, 

hogyha nincsen több észrevétel, kérdés (Senki nem jelentkezik.), akkor a vitát 
lezárom. 

Határozathozatal 

Egyben megkérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e Süli János, a 
Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe 
helyezéséért felelős tárca nélküli miniszterjelölt kinevezését. Aki támogatja, 
kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Hét. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Egy. Aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy.  

Megállapítom, hogy 7 támogatással a bizottság támogatja Süli János 
miniszterjelölt úr kinevezését. 

A bizottság nevében gratulálok, jó erőt és egészséget kívánok a 
munkájához, a döntésről pedig tájékoztatni fogjuk a házelnök urat.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a részvételüket, és a mai napirendi pontot és egyben 
a bizottsági ülést is bezárom. (Süli János: Köszönöm, és én is jó munkát 
kívánok!) 

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 46 perc)  

Bencsik János  
a bizottság alelnöke 

 

Schmuck Erzsébet  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 
 


