
 

Ikt. sz.: FFB-41/16-2/2018. 

FFB-5/2018. sz. ülés 
(FFB-5/2018-2022. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 
2018. június 27-én, szerdán 14 óra 02 perckor  

az Országház Tisza Kálmán termében (főemelet 37.)  
megtartott üléséről 



 2

Tartalomjegyzék  

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirendi javaslat elfogadása 5 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvénynek a magasházak építésének szabályozásával 
kapcsolatos módosításáról szóló T/406. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 5 

Tuzson Bence államtitkár előterjesztése 6 

Kérdések, felvetések 8 

Tuzson Bence államtitkár válaszai 9 

Hozzászólások, vélemények 11 

Tuzson Bence államtitkár reflexiója 12 

Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról 
szóló T/384. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 15 

Dr. Dukai Miklós helyettes államtitkár szóbeli előterjesztése 15 

Kérdések 16 

Dr. Dukai Miklós helyettes államtitkár válaszai 18 

Hozzászólások, vélemények 19 

Dr. Dukai Miklós helyettes államtitkár reflexiója 24 

Egyebek 25 

 



 3

Napirendi javaslat  
 

1. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvénynek a magasházak építésének szabályozásával kapcsolatos 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/406. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)   
(Vitához kapcsolódó bizottság)  
  

2. Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/384. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)   
(Vitához kapcsolódó bizottság)  
  

3. Egyebek   



 4 

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)  
Varga Gábor (Fidesz)  
Hajdu László (DK)  
 

Helyettesítési megbízást adott  
Simonka György (Fidesz) Varga Gábornak (Fidesz)  
Szászfalvi László (KDNP) Bencsik Jánosnak (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Hatvani Szabolcs bizottsági munkatárs  

Meghívottak  

Hozzászólók  
 Tuzson Bence államtitkár (Miniszterelnökség)  

Dr. Dukai Miklós helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
Dr. Krómer István titkársági referens (Alapvető Jogok 
Biztosának Hivatala) 

Megjelent 

Füleky Zsolt helyettes államtitkár (Miniszterelnökség)  
 



 5

(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 02 perc) 

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

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. A 
Fenntartható fejlődés bizottsága mai, június 27-ei ülését ezennel megnyitom. 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait és a vendégeinket.  

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Szászfalvi László 
képviselőtársunkat Bencsik János alelnök úr helyettesíti, és Simonka György 
helyettesíti, nem, bocsánat, őt helyettesíti Varga Gábor, elnézést, nem annyira 
egyértelműen derül ki azonnal, ki kit helyettesít, de határozatképesek 
vagyunk. 

A mai ülés napirendi pontjaira az alábbiakban tettem javaslatot. 1. 
napirendi pontként az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvénynek a magasházak építésének szabályozásával 
kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslat T/406. számon, ennek a 
részletes vitája a határozati házszabály 44-45. §-a alapján, kapcsolódó 
bizottságként. A 2. napirendi pont egyes törvényeknek a vízkivételekkel 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat T/384. számon, itt szintén 
vitához kapcsolódó bizottságként, részletes vita a határozati házszabály 44-
45. §-a alapján, és 3. napirendi pontként egyebek.  

Kérem, aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 
Megállapítom, egyhangúlag elfogadtuk a mai napirendi pontjainkat.  

Szeretném jelezni, hogy Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója 
jelezte, hogy nagyon szeretett volna eljönni az ülésünkre, és mindkét részletes 
vitához hozzászólni, azonban egyetemi elfoglaltsága miatt sajnos nem tud itt 
lenni velünk, viszont mondandójának a tolmácsolására kollegáját, Krómer 
Istvánt kérte fel, akit szeretettel köszöntök az ülésen. Majd annak érdekében, 
hogy a biztoshelyettes úr gondolatait a bizottságunk megismerhesse, kérem, 
hogy majd biztosítsuk a hozzászólási lehetőséget Krómer István számára. Ezt 
azért meg kellene szavaznunk. Aki egyetért ezzel, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. (Szavazás.) Egyhangúlag megszavaztuk. Tehát akkor Krómer úr 
számára a részletes vita során meg fogom adni a szót, amikor majd kéri. 

Mielőtt elkezdjük a részletes vitát, mivel három László képviselőtársam 
is van, engedjék meg, hogy nagyon nagy szeretettel köszöntsem névnapjuk 
alkalmából a Lászlókat.  

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvénynek a magasházak építésének 
szabályozásával kapcsolatos módosításáról szóló T/406. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Rögtön rá is térünk a napirendi pontra. Tehát először soron következik 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvénynek a magasházak építésének szabályozásával kapcsolatos 
módosításáról szóló T/406. számú törvényjavaslat részletes vitájának 
kapcsolódó bizottságként történő lefolytatása.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, a törvényjavaslatnak a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott 
szempontok szerinti vizsgálatát, azaz megfelel-e az Alaptörvényből eredő 
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követelményeknek, a jogalkotás szakmai követelményeinek, valamint a 
nemzetközi és európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, és illeszkedik a 
jogrendszer egészébe.  

Engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsem a Miniszterelnökség 
képviseletében Tuzson Bence államtitkár urat és Füleky Zsolt helyettes 
államtitkár urat. Megkérem, hogy a határozati házszabály 44. § (1) 
bekezdésében foglalt követelmények vizsgálatát segítendően pár szóban, vagy 
röviden, vagy ahogyan gondolják, foglalják össze az előterjesztés 
benyújtásának indokait és a szabályozási megoldásait. Átadom a szót. 

Tuzson Bence államtitkár előterjesztése  

TUZSON BENCE államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen, 
elnök asszony. Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait. Valóban egy lényeges 
törvénymódosításról beszélünk. A törvénymódosítás elsősorban a 
magasházakra vonatkozó szabályozást jelenti. Jelen pillanatban Budapesten 
és Magyarországon a mostani szabályozás szerint ez a szabályozási kör az Étv. 
szabályai alapján korlátozás alá nem esik, tehát nincs olyan szabályozás, ami 
korlátozná a magasságot, egy épület magasságát. Önkormányzati rendeletek 
határozzák ezt meg.  

Azonban mivel az országra egységes szabályozást érdemes ebben a 
körben alkotni, vannak olyan szimbolikus elemek, mint például az az épület, 
amiben vagyunk, annak a magassága, ahhoz érdemes igazítani a magasházak 
szabályait. Egyébként ez több országban létező szabályozás vagy szabályozás 
volt a korábbi időszakban. Voltak olyan pontok, aminél magasabb épületet 
nem engedtek a szabályok alkotni. 

A Parlament legmagasabb pontja 96 méter, ugyanúgy a Bazilikának is 
egyébként 96 méteres a magassága, ennek megfelelően olyan épületeket 
szabályozna a mostani törvényjavaslat, amelyeknek a legmagasabb pontja 90 
méter lenne.  

Itt szeretném felhívni a figyelmet szakmai szempontból az 
építménymagasság és az építmény legmagasabb pontja közötti különbségre. 
Az épületmagasság egy számítási mód, az nem azt jelenti, hogy az épület maga 
ne lehetne ennél magasabb. Ezért alkotja meg a jogszabály az épület 
legmagasabb pontja kifejezést, ami azt jelenti, hogy nem lehetne magasabb az 
épület ennél a pontnál.  

Azonban tekintettel arra, hogy maga a 90 méter is egy elég nagy 
magasság, ezért kétlépéses megoldást javasol a törvényjavaslat, kiegészítve 
azzal a módosító javaslattal, amit egyébként a kormány támogat, és amelynek 
a benyújtására sor került, amit jómagam nyújtottam be egyébként az 
Országgyűlésnek, ami a szabályozást egy 65 méter magas ponthoz is 
viszonyítja. Ez a pont az, aminél ha magasabbat akarnak Magyarországon 
építeni, abban az esetben a Központi Tervtanács hozzájárulása kellene.  

Itt hozzájárulásról beszélünk. Általában a Központi Tervtanács egy 
véleményező testület, tehát nem köti a véleménye. Ebben az esetben azonban 
a törvényjavaslat szigorúbb lenne, illetve már a szabályozás szigorúbb lenne, 
aminek következtében, amennyiben a Központi Tervtanács nem járul hozzá a 
tervhez, akkor magasabb építmény vagy ez az épület, ami magasabbra van 
tervezve, nem épülhetne meg.  

A folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kellene ezt a szabályozást. 
Tehát abban az esetben, ha már folyamatban van valamilyen építési engedély, 
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és nincs jogerős építési engedély természetesen, akkor a folyamatban levő 
eljárásnál is ezeket a szabályokat alkalmazni kell. 

Ez a mostani szabályozásnak a lényege, azzal, hogy a módosító javaslat 
alapján a kártérítési szabályok is módosításra kerülnének. Egy olyan kitétel 
kerülne a jogszabályba, hogy abban az esetben, hogy ha a magasházakra 
vonatkozó korlátozás bevezetésére kerül sor, akkor kártérítést az, akinek a 
telkét érinti az ilyen típusú korlátozás, nem kérhet. Ez abból adódik, hogy a 
jelenlegi szabályozás alapján minden szabályt, minden helyi építési szabályt, 
az összes településrendezési eszközt hozzá kell igazítani mindig a magasabb 
rendű jogszabályokhoz. Logikusan, ha van egy törvény, a törvényhez mindig a 
helyi szabályt hozzá kell módosítani. 

Azonban ez egy méltánytalan helyzetet idéz elő a mai magyar 
jogrendszerben, hogyha ezt a szabályozást így hagynánk, hiszen a kártalanítási 
kötelezettség ezekben az esetekben mindig az önkormányzati szintet érinti. 
Tehát hogy ha egy önkormányzatnak a saját szabályozását módosítani kell, 
vagy módosítja, akkor a jelenlegi szabályok alapján, ha és amennyiben a telek 
értéke vagy az ingatlan értéke megváltozik, abban az esetben kártalanítási 
kötelezettsége áll fenn.  

Nem rendezi azonban a jogszabály azt az esetet, amikor a módosítási 
kötelezettség nem az önkormányzat saját immunitásából, tehát a saját 
akaratából ered, hanem abból ered, hogy egy törvényi kötelezettség alapján áll 
fenn a módosítási kötelezettség. Általános jogelv, hogy jogalkotásból adódóan 
kártalanítási kötelezettség általában nem keletkezik, tehát a parlamentet nem 
lehet kötelezni kártalanításra azért, mert törvényt alkotott. Ezért a 
törvényalkotásból adódó további jogalkotási kötelezettség esetében is, hiszen 
ott az eredete, tehát a jogszabályi eredete a törvényre vezethető vissza, 
rendelkezni kell arról, hogy mi van a kártalanítással ebben az esetben. Ezért 
ezt a lépcsőzetességet és ezt a jogelvet figyelembe véve változna a jelenlegi 
törvényjavaslat a módosító javaslatnak megfelelően, aminek következtében a 
magasházak esetében, tekintettel arra, hogy a korlátozás törvényi alapú, ezért 
nem következne be.  

A törvényjavaslat egyébként még két elemet tartalmaz. Az egyik elem 
bizonyos szempontból versenyképességi kérdést is érint, de más szempontból, 
a magasházakra vonatkozó szabályozás szempontjából ad egy másfajta 
lehetőséget, az pedig a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások 
esete. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások esetében 
egyértelműsíteni kell azokat a szabályokat, hogy mik azok, amikről egyébként 
a kiemelő rendelet - hiszen ilyenkor egy rendeletalkotásra is sor kerül - 
szabályozhat vagy nem szabályozhat. Az egyértelműség kedvéért 
meghatároztuk most ebben a jogszabályban, hogy mik azok az elemek, amiket 
egyébként szabályozhat a kiemelő rendelet. 

Hasonló a szabályozás e tekintetben már más típusú építmények 
esetében is, tehát a nemzetbiztonsági épületek esetében már létezik ez a 
szabályozási forma, amit most a jogszabály tartalmaz. Itt csak annyiból 
egészül ki a jogszabály, hogy egyértelművé teszi, hogy abban az esetben, hogy 
ha nemzetgazdasági szempontból kiemelt a beruházás, akkor milyen 
eltéréseket lehet egyébként alkalmazni. 

Van egy harmadik eleme is ennek a jogszabálynak, egy határidő-
módosításról van szó. Itt van egy december 31-én lejáró határidő, amely a 
településrendezési eszközök magasabb rendű jogszabályhoz való igazítási 
kötelezettségét tartalmazza az önkormányzatoknak. Ez a határidő ebben az 
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évben, tehát 2018. december 31-én lejár. Ezt a határidőt tolná ki a jogszabály 
2019. december 31-ére, tehát egy évvel eltolná, tekintettel arra, hogy az 
önkormányzatok számára itt a településrendezési eszközök jogszabályhoz való 
igazítása igen tetemes munkát jelent. Ezt a munkát az önkormányzatok 
jelentős része még nem végezte el. Viszont mivel itt egy jogvesztő határidő 
volt, ami azt jelenti, hogy a településrendezési eszközöket a továbbiakban már 
december 31-ét követően nem lehetne alkalmazni, így az igazodás szabályai 
alapján a magasabb rendű jogszabályok szabályoznák a területen a 
szabályozást, ami beláthatatlan következményekkel járna országosan, hiszen 
azokban az esetekben, ahol nincs megalkotva a helyi szabályzat, ott az 
igazodás szabályai alapján egy mérlegelés kérdése is lenne, hogy ott, azokon a 
területeken mit lehet építeni. 

Hogy ezt a joghelyzetet elkerülje a jogalkotó, azért javasoljuk ennek a 
határidőnek a meghosszabbítását 2019. december 31-ig.  

Nagyjából ezt tartalmazza röviden összefoglalva ez a jogszabály. Mi azt 
gondoljuk az előkészítés során, hogy egyébként a jogalkotás feltételeinek, amit 
most ebben a szakaszában vizsgál a bizottság, a jogszabály egyébként 
megfelel.  

Remélem, kielégítő volt. Köszönöm szépen. 

Kérdések, felvetések  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát, és megkérdezem 
először képviselőtársaimat, hogy ki kíván hozzászólni. (Hajdu László: Kérdést 
lehet?) Akkor először a kérdések menjenek? Jó. Tehát akkor először tegyük 
fel, ha vannak tisztázó kérdések, és akkor utána hozzászólások.  

 
HAJDU LÁSZLÓ (MSZP): Tisztelt Bizottság! Államtitkár Úr! Ennek a 

törvénynek az előzményét nem ismerem, újból visszaszállt képviselő vagyok, 
de azt tudom, hogy a XIII. kerületben egy ilyen magasház most épül, és már 
építési engedéllyel rendelkezik, csak éppen még, azt hiszem, talán nem 
kezdődött el, ezt érinti. Ez az egyik kérdésem, hogy érinti-e ezt a XIII. kerületi, 
az Árpád hídnál lévő hatalmas ház építkezését.  

A másik kérdésem az önkormányzati határidő arrébb tolását jelenti. Ez 
azt is jelenti akkor, hogy a régi szabályozás, a helyi KSZT, főváros esetében az 
FSZKT és a helyi KSZT szerint még 2019. december végéig ugyanúgy, 
ugyanazokkal a szabályokkal lehet azoknál, akik nem végezték el, mert itt van 
olyan önkormányzat. Budapesten döntően elvégezték a szabályozást. Ezeket 
nem érinti hátrányosan, akik szorgalmasak voltak, és időben megcsinálták 
határidőre? Mert azt gondolom, hogy egy kicsi szigorítást jelent ez a törvény, 
ami alapján mi a mostani határidő szerint végrehajtottunk valamit, és aki nem 
hajtotta végre, az… Tehát jól látom-e, vagy nem helyes, amit én megítélek? Aki 
nem hajtotta ezt végre, az jár most jól, mert még kap egy évet, hogy a régi 
szabály szerint tudjon befektetőket fogadni, különböző építményeket 
megvalósítani, különböző ipart telepíteni, mert az új TSZT-ben és az új 
budapesti szabályozásban - elsősorban ezt ismerem - jelentős szigorítás lesz az 
új javaslat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, van-e még kérdés. 

(Jelzésre:) Parancsoljon, Turi-Kovács Béla! 
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DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm 
szépen. Én Budapestnek bizonyos helyein és részein akár a 90 méteres 
magasságot is el tudom gondolni vagy képzelni, de bizonyos részein, és 
bizonyos részein meg nem, vagy alig, vagy egyáltalán nem. De különösen 
aggályosnak tartanám, hogyha ez a szabály, mondjuk, valami olyasmit 
kinyitna, és ebben nyugtasson meg, államtitkár úr, hogy, mondjuk, ilyen 
házak épülnének, mint amelyek minden megyeszékhelyen épültek az én 
fiatalabb koromban Veszprémtől Gyöngyösig és így tovább, hogy ez ebben 
tartalmaz-e valamilyen olyan gátat, amely ennek a helyzetnek a megoldását 
adja, mert ez nem lenne szerencsés meggyőződésem szerint.  

Még egyszer mondanám, talán Budapesten is, mondjuk, abban, azt 
hiszem, egyetértünk, hogy a Vízivárosban egy 90 méteres építmény 
elborzasztó lenne. De van olyan helye Budapestnek, ahol ennek akár helye is 
van, és akár ez meg is épülhetne. Erre mi a megoldás? 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van még kérdés? (Nincs jelzés.) Nincs. 

Akkor először megkérem államtitkár urat, hogy erre a két kérdéscsoportra 
válaszoljon, és utána a hozzászólások. 

Tuzson Bence államtitkár válaszai 

TUZSON BENCE államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen, 
elnök asszony. Az első kérdés tekintetében, ami a határidők módosítását 
jelenti, ez valóban egy állandó kérdés tulajdonképpen minden határidő 
esetében, amikor valakik teljesítettek bizonyos kötelezettséget, valakik meg 
nem. Budapesten a fővárosi szintű szabályozással rendben vagyunk, a 
kerületek közül van, amelyik még nem alkotta meg a helyi szabályait. A 
kerületek többsége egyébként megalkotta. De összességében országosan az 
önkormányzatok 30 százaléka alkotta meg ezeket a szabályokat. Ezért 
érdemes meghosszabbítani. 

Ha egy fordított helyzet lenne, ami azt jelentené, hogy 70 százalék 
alkotta meg, 30 százalék nem, akkor érdemes lenne megfontolni szakmai 
szempontból, amit ön mond, képviselő úr. De azt gondolom, hogy pont a 
fenntartható fejlődés szempontjából viszont az, hogy lehetőséget teremtsünk 
még a szabályok megalkotására, és ne álljon elő olyan helyzet, ami alapján 
tulajdonképpen szabályok nélkül, csak illeszkedési szabályok szerint, 
tulajdonképpen szubjektív megítélés alapján épüljenek meg épületek, azt 
semmiképpen nem tartom indokoltnak. Ezért javasoltuk azt, hogy ezt a 
határidőt most hosszabbítsuk meg egy évvel. 

Ami a konkrét kérdését illeti, hogy van az Árpád hídnál tervezett épület. 
Ennek az épületnek a nem jogerős építési engedélye most került feltöltésre 
egyébként az ÉTDR-be, ami alapján ez az engedély még nem jogerős engedély. 
Ez azt is jelenti, hogy amennyiben a jogszabály most hatályba lép, akkor a 
jogszabály hatálybalépése okán - itt egy egész magas épület, egy 90 méter 
körüli épületről van szó - előkerülne az a szabály, és belépne az a szabály, 
mivel a folyamatban levő eljárásokban is alkalmazni kell a jogszabályt, hogy a 
Központi Tervtanács, amit a 252/2006-os kormányrendelet 3. §-a hozott létre 
annak idején, véleményt alkothatna. Ezt az országos főépítész vezeti, és a 
fölkért szakemberekből álló, tehát neves építészekből álló Tervtanács hozna 
abban döntést, hogy egy ilyen épület megépülhet-e Budapest tekintetében, 
vagy nem. 
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Ez össze is kapcsolódik a másik kérdéssel, hiszen a másik kérdés 
tulajdonképpen arra vonatkozik, hogy bizonyos csúnya épületek, amik esetleg 
nem ennyire magasak, de mégsem szép épületek, megépülhetnek-e vagy sem. 
Ez a mostani szabályozás csak a magasházakra vonatkozik. Abban az esetben, 
hogy ha a 65 métert ez a magasház, amit akár vidékre is terveznek, 
meghaladná, abban az esetben a Központi Tervtanácsnak ott is véleményt 
kellene alkotnia. 

De a fölvetett kérdés egyébként teljes egészében jogos, és pont ezért van 
most egy törvény előkészítés alatt, ami az előző Országgyűlés idején már 
benyújtásra került az Országgyűlésnek, de most annak az átdolgozása folyik a 
szabályozási szintek átgondolásával, szakmai munka folyik ezzel 
kapcsolatban, ami az egész országot érintő szabályozást jelentené, és a 
szabályozás átgondolását jelentené.  

Azt tervezzük, hogy az ősz folyamán ez a jogszabály benyújtásra kerülne 
az Országgyűlés elé, ami ezekben a kérdésekben valóban rendet tudna rakni, 
hogy milyen hatáskörök milyen szinten vannak, és hol mit lehet építeni. Ezek 
persze mindig szubjektív kérdések, és szakmai kérdés is, amit nyilván a 
szakmának kell eldönteni, és ennek figyelembevételével kell majd az új 
jogszabályokat kidolgozni. De ezt az elvet vettük figyelembe a magasházakról 
szóló törvénymódosítás megalkotása esetén is a 65 méteres szabály 
beemelésével. Ha 65 méter fölé megy egy épület, és közelíti a 90 métert, mint 
ez az Árpád hídi tervezett épület, akkor annak a láthatósága a város jelentős 
részéről vagy magasabb pontjairól megvan. Tehát ebben az esetben ez egy 
szakmai kérdés, hogy vajon azon a területen, amit Turi-Kovács Béla 
képviselőtársunk is felvetett, vajon szabad építeni ilyen épületet, vagy pedig 
nem szabad. 

Egyébként a budapesti szabályozás most is sávos jellegű szabályozás. 
Most is van egy 65 méteres sáv, van egy 90-es és egy 120 méteres sáv. 
Ezekben a sávokban lehet építkezni. Jellemzően a külső részeken lehetne 
magasabb épületeket is építeni, azonban igazán magas épület, igazán magas 
épület egyébként, amit olyan nyugat-európai értelemben toronyháznak 
vennénk, ma Budapest tekintetében nincs, vagy nem nagyon van olyan épület, 
amit ilyennek tekinthetnénk. Azonban a mostani szabályozásunk azért egy 
szigorú szabályozás, mert abban az esetben, hogy ha az épület legmagasabb 
pontját vesszük figyelembe, ez az épület tetejére épített antennát is jelenti. 
Tehát abban az esetben, ha bármilyen dologgal megmagasítják az épületet, 
akkor a legmagasabb pont az, ameddig az épület kilóg, tehát ha tornyot 
akarnak tenni az épületre, azt is jelenti ez a jelenlegi szabályozás.  

Azt hiszem, hogy minden kérdésre válaszoltam. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Akkor azt kérdezem, ki 

kíván először szót kérni. (Jelzésre:) Varga Gábor képviselőtársam, 
parancsoljon! 

 
VARGA GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök asszony. A többségi 

véleményt szeretném ismertetni a bizottsággal. 
A bizottság megállapítja, hogy a T/406. számú, az épített környezet 

átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek a 
magasházak építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról szóló 
törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglalt követelményeknek. A törvényjavaslat a településkép védelme alapján 
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megtiltja, hogy 65 méternél magasabb épületet lehessen létesíteni bármelyik 
magyarországi település beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt területén. 
A javaslat megteremti a teljes kártalanítás lehetőségét a hatálybalépést 
megelőzően indult eljárásokban, az építési engedélyek kiadása során, illetve 
abban az esetben, ha a végleges építési engedély kiadására már sor került.  

Köszönöm szépen, elnök asszony. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni, ki kíván szót 

kérni a képviselőtársaim közül. (Hajdu László jelez.) Ha nem, akkor engedjék 
meg, hogy megkérjem Bencsik János alelnök urat, hogy vegye át az ülés… 
(Hajdu László: Én kértem szót.) Bocsánat, nem láttam, elnézést kérek. Hajdu 
képviselőtársamnak megadom a szót. Nem láttam a kezét. 

Hozzászólások, vélemények 

HAJDU LÁSZLÓ (MSZP): Csak kettő megjegyzést szeretnék. Az egyik 
megjegyzésem a határidő-módosítással kapcsolatos. Azt gondolom, hogy túl 
olcsón megússzák azok az önkormányzatok. Ez is már egy módosított 
határidő, ami van, és ezt a módosítást újra ilyen tömegével nem hajtották 
végre. Szerintem ezt nem szabad következmény nélkül hagyni, ugyanis ennek 
az elve, ami miatt mi is ezt szorgalmasan csináltuk, az az, hogy olyan dolgokat 
rendez, ami a régi szabályban különböző maszatolásra adott lehetőséget. 
Szerintem ez a maszatolás, jogok és lehetőségek fenntartása miatt nem 
nagyon akarták ezt megcsinálni az önkormányzatok. Sajnos nem volt igazi 
szankciója annak, hogy aki nem hajtja végre, azzal mi fog történni. 

Nem is igazán nagy pénzről van itt szó. Igaz, hogy a tervezők ebben az 
időszakban ettől a szabályozástól jól éltek, mert a megrendelés olyan 
mennyiségű volt, hogy nekünk is keresni kellett tervezőt, aki föl tudja ezt 
vállalni, nagyon nagy munkáról lévén szó, miközben még ez a településképi 
szabály is belépett, ami még újabb három hónapot vett el tőlünk. 

A másik megjegyzésem a magasházakra vonatkozik. Amikor a Kopaszi-
gát vitája volt, hogy - nem tudom - száz- vagy hány méteres óriásházat 
akarnak építeni, akkor hogy nem jött elő ennek a törvénynek a módosítása, és 
most meg hirtelen előjött ez a dolog? Ebben valami szoros összefüggést vélek 
fölfedezni ilyen hirtelen jött, ezzel az Angyalföldről kijött hírrel, hogy ott épül 
egy ilyen magasház. 

Összességében én azt gondolom, hogy az miatt, hogy ilyen sok 
önkormányzat ezt nem vette komolyan, részben önkormányzati felelős 
korábbi vezetőként nem fogom tudni támogatni ezt a hosszabbítást. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt átadom a szót, még egyszer 

megkérdezem, hogy képviselőtársaim közül kíván-e hozzászólni valaki. (Nincs 
jelzés.) Nem látom. Akkor átadnám Bencsik alelnök úrnak a szót, és egyben 
szót is kérek, hogy elmondhassam a Lehet Más a Politika frakciójának 
álláspontját. Köszönöm. 

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

 
ELNÖK: Elnök asszonyé a szó. 
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SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm szépen. Az LMP az 
előterjesztésben szereplő törvénymódosítás eredeti célját, tartalmát tudta 
volna támogatni, nevezetesen azt, hogy a hazai településeinken ne lehessen 65 
méternél magasabb épületet, toronyházat építeni. 

Mi kárnak tartjuk, hogy ehhez olyan módosító javaslat érkezett be, 
amely ezt a szintet 90 méterre emelné, illetve engedné, hogy 90 méteres 
épületek is elkészüljenek, ez körülbelül egy harmincemeletes toronyház. A 
sport, kulturális, nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások esetében 
ez alól rögtön felmentés is adható, még akkor is, ha államtitkár úr mondta, 
hogy a 65 méteren túl egy külön engedély kell, de hát nyilván ezt az engedélyt 
meg lehet majd kapni könnyen. 

Pedig mi úgy gondoljuk, hogy az eredeti törekvés mellett sok érv szólt. 
Egyrészt hazai településeink, városaink építészeti hagyományai, melyek 
magas színvonaluk, értékük alapján több esetben világörökségi elismerést és 
védelmet is kaptak; másrészt például biztonsági megfontolások, gondoljunk 
csak a londoni toronyházban egy éve tomboló tűzvész áldozataira vagy a 80 
méteres pécsi magasház és a bontása kálváriájára. 

Mi azt gondoljuk, hogy a javaslat egy súlyosabb problémahalmazra 
hívja fel a figyelmet, amelynek ezen törvénymódosítás apropóján szeretnénk 
hangot adni. Ez a városaink fejlesztésének koncepciótlansága, a lakosság valós 
igényeinek és a várostervezéssel foglalkozó szakmai szervezetek javaslatainak 
a figyelmen kívül hagyása, a közösségi részvételre épülő tervezés hiánya és 
sajnos a politika érzéketlensége és kihátrálása a lakosság jelen és a jövőbeni 
jólétét, a városok és falvak élhetőségét valóban szolgáló döntések mögül, 
miközben egyes kivételezett beruházók, befektetők érdekeinek korlátok 
nélküli érvényesítésének, beruházási ámokfutásának lehetünk a tanúi. 

Az LMP azt szeretné, hogyha a kormány végre olyan tervezeteket hozna 
a tisztelt Ház elé, amelyek lényege, hogy a kormány partnerként tekint a 
lakosságra, a helyi közösségekre, önkormányzatokra és a szakmai, gazdasági 
szervezetekre. 

Szükséges még, hogy ehhez a jogi és intézményi feltételeken túl például 
a hatóságok függetlenségének biztosítása, a kiemelt beruházások törvényben 
előírtak alóli mentességének megszüntetése, tehát a források megfelelő 
allokálása is társuljon. Az LMP mindezen megfontolások alapján várhatóan 
nem fogja megszavazni a törvénymódosítást.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Az elnöki feladatokat visszaadom a képviselő 

asszony számára. 
 
(Schmuck Erzsébet, a bizottság elnöke átveszi az ülés vezetését.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Azt szeretném kérdezni, hogy 

még ki kíván hozzászólni a vitához. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor 
államtitkár úrnak… (Jelzés.) Nem, csak a másiknál, bocsánat, rosszul 
tájékoztattak, hogy mind a kettőnél szeretnének szólni. Csak egyiknél, a 
másodiknál szeretnének majd részt venni a vitában. Úgyhogy államtitkár 
úrnak adnám meg a szót a reagálásra. Köszönöm. 

Tuzson Bence államtitkár reflexiója 

TUZSON BENCE államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen, 
elnök asszony. Engedjék meg, hogy pár kérdésre reagáljak. 
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Azt gondolom, hogy az önkormányzatokkal kapcsolatos kérdéskör 
valóban talán nem is ennek a jogszabálynak a kérdésköre, hanem ez egy 
rendszerszintű kérdés, hogy vajon az önkormányzatok önállósága ebben a 
körben meddig terjed, és hogy ebben a körben érdemes-e átgondolni az 
önkormányzatokkal kapcsolatos szabályozást. De ez egy kétharmados 
szabályozás lenne, hiszen az önkormányzatokra vonatkozó másfajta 
kötelezettség telepítése egy kétharmados szabály lenne, ez valószínűleg az 
önkormányzati törvényt is érintené.  

Lehet, hogy érdemes átgondolni azt, hogy ebben az ügyben mit 
érdemes továbblépni, hiszen valóban a jogszabály és a jogrendszer 
lépcsőzetességének megtartása, a jogszabályok egymást követése és a 
kötelezettségek teljesítése, azt gondolom, hogy mindenkitől elvárható lenne. 
Ebben a jogszabályi körben és ebben a szabályozási körben nyilván ezen most 
nem lehet túllépni, de ezt a rendszerszintű kérdést valószínűleg más módon 
majd valamilyen formában érdemes lenne kezelni, vagy elgondolkodni azon, 
hogy hogyan lehetne ezt a kérdéskört kezelni. 

Maga a magasházakra vonatkozó szabályozás nagyon régi vitának a 
tárgya. 1953 óta van jelentős vita ebben a kérdésben, szakmai vita 
Magyarországon. 1990-ben aztán felerősödő vita volt. Mióta én az eszemet 
tudom, azóta folyamatos vita van a magasházak kérdésében, hogy vajon 
mekkora épület engedhető meg. A szabályozás is sokat változott ebben a 
kérdéskörben. Azt hiszem, hogy abban van egyfajta szakmai konszenzus, hogy 
kell valami olyan szint, amit valamihez igazítunk. Itt történelmi vagy pedig 
külföldi példákat is érdemes figyelembe venni. Volt ilyen szabályozás 
Washingtonban is, a Capitolium legmagasabb pontja. Ennek alapulvételével 
vagy az ilyen típusú szabályozások alapulvételével érdemes meghúzni ezeket a 
szabályokat, és alkotni új szabályt. 

Szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy ez a jogszabály egyébként, 
ennek az eredeti formája még az előző év decemberében került benyújtásra, 
tehát ismereteim szerint nem volt olyan engedélyezési eljárás, amely ezt 
megelőzően indult volna meg. 

A szabályozással kapcsolatban, hogy 65 méter, 90 méter, azért azt is 
figyelembe kell venni, hogy érdemes egy ilyen szabályozás esetén mindig a 
fokozatosság elvét figyelembe venni, hiszen vannak az épület, építmény 
közötti vagy határán levő olyan épületek is, amelyekre vonatkozó szabályozást 
is érdemes alapul venni. Hiszen, mondjuk, ha egy tornyot építünk, akkor az 
egy építmény, arra vonatkozólag az épületmagasságra vonatkozó szabályozás - 
tehát egy kéményre, egy antennára, egy tévéadóra - nyilván nem vonatkozik, 
kivéve abban az esetben, ha, mondjuk, egy épületen helyezkedik el, hiszen egy 
épületen elhelyezkedő épület, amik lehetnek átjátszótornyok is, van ilyen 
egyébként az országban, azok már épületként vannak nyilvántartva, és abban 
az esetben meghaladják rögtön a 65 métert. Tehát ha ott akarnának, mondjuk, 
bármilyen módosítást tenni magán az antennán, abban az esetben egy 65 
méteres általános kizárással kizárnánk, hogy egy ilyen típusú antenna vagy 
átjátszótorony átépítésére akár sor kerüljön. Ezért érdemes a fokozatosság 
elvét ilyen esetekben is figyelembe venni.  

Vannak tehát olyan, szakmailag indokolható esetek, amikor egy 
általános kötelezés meghúzása alól való feloldhatóság lehetőségét érdemes 
megteremteni, és ezért van kétszintű szabályozás most is. Tehát a 65 méter 
mint alapvető szabály megmarad, utána a Központi Tervtanács - ami szakmai 
alapon ítéli meg a kérdést - döntése alapján lehet magasabbat építeni. 90 
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méter fölött viszont csak abban az esetben lehetne építeni, ha ehhez külön 
egyébként kormányrendelet társul, és a kormányrendelet ezt egyébként 
megengedné. Tehát ez a szabályozási szint, az abszolút mértékek 
meghatározása mindig az adott egyedi esetben alkothat olyan problémát, amit 
egyébként a későbbiekben az élet gyakorlati oldalán nem lehet megvalósítani. 
Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki egy épületet tervez, akkor világosan 
kell látnia azt, hogy milyen szabályok alapján építhet, és ezt a mostani 
szabályozás, illetve a módosító javaslat is ebből a szempontból lehetővé teszi. 

Nyilván a vitára, ami a városképi kérdéseket illeti, ami a 
magasházakkal kapcsolatos kérdéseket illeti, pontot nehéz tenni, hiszen ez egy 
állandó szakmai vita, ami szakmai vita valószínűleg fenn is fog maradni a 
szakmában is, tehát az építészek sem értenek mindig egyet ezekben a 
kérdésekben. Egy parlamentnek és egy országgyűlésnek az a feladata, hogy 
ebben a kérdésben irányt szabjon, és megpróbáljon valamilyen olyan szakmai 
irányt is kijelölni a szakmai támogatás mellett természetesen, ami a 
későbbiekben orientálhatja a tervezőket is mind budapesti szinten, mind 
pedig országos szinten. 

Köszönöm szépen, elnök asszony. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Akkor a részletes vitának 

ezen szakaszát… 
 
TUZSON BENCE államtitkár (Miniszterelnökség): Bocsásson meg, 

egyetlen gondolatot szerettem volna még mondani. Amit Varga Gábor 
képviselőtársunk mondott az előbb, azzal kapcsolatban azt szeretném 
megjegyezni, hogy az a megállapítás, amit ő tett, még az eredeti 
törvényjavaslatra vonatkozó megállapítás. A kormány egyébként támogatja az 
ehhez kapcsolódó módosítási indítványt. Ezért az ő mondanivalóját ezzel 
szeretném kiegészíteni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úrnak a kiegészítését, és 

megköszönöm államtitkár úrnak a válaszát. Ellenben akkor a részletes vita 
ezen szakaszát lezárom. 

Ezzel áttérünk a második szakaszra. Képviselői módosító javaslatot 
nem nyújtottak be a bizottsághoz. Így megkérdezem, hogy a bizottság 
tagjainak van-e módosító javaslat benyújtására irányuló szándéka. (Nincs 
jelzés.) Nem látok.  

Így viszont akkor eljutottunk oda, hogy megnyissam a részletes vita 
utolsó szakaszát, amelyben a bizottságunk dönt a részletes vita lezárásáról, 
illetve a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és benyújtásáról.  

Először arról kérdezem meg a bizottságot, hogy lezárjuk-e, lezárja-e a 
bizottság a részletes vitát. Aki úgy gondolja, hogy igen, kézfeltartással jelezze. 
(Szavazás.) Egyhangú. Tehát a bizottság egyhangúlag lezárta a részletes vitát. 

A következő kérdésem, tehát arról kérdezem a bizottságot, hogy 
elfogadja és benyújtja-e a részletes vitát lezáró jelentést. Aki igen, 
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 7 igen. Nem? (Szavazás.) 3 nem. Tehát 
akkor 7 igennel a bizottság úgy döntött, hogy elfogadja és benyújtja a részletes 
vitát lezáró jelentést. 

Szeretném a bizottságot arról tájékoztatni, hogy nem kötelező, de a 
bizottságnak lehetősége van bizottsági és kisebbségi előadót állítani, akik a 
plenáris ülésen ismertetik a bizottság jelentését, illetve az azzal kapcsolatos 
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kisebbségi véleményt. Megkérdezem a bizottságot, hogy a határozati 
házszabály 117. § (1) bekezdése alapján kíván-e előadót kijelölni, aki a 
bizottság jelentését az Országgyűlés ülésén ismerteti. (Jelzés.) Igen, mindjárt 
rögtön egyben a személyről is? Akkor egyben szavazzunk. Aki ezt elő fogja 
terjeszteni, Varga Gábor vállalná. Aki egyetért azzal, hogy a bizottság többségi 
véleményét Varga Gábor ismertesse az ülésen, kézfeltartással jelezze. 
(Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.  

Döntünk még arról, hogy a bizottság kisebbségben maradt tagjai is 
előterjeszthetik a kisebbségi véleményt. Szeretném megkérdezni 
képviselőtársaimat. Én jelentkezem, vállalom, akkor nem kell szavazni. Tehát 
a kisebbségi véleményt pedig jómagam fogom előterjeszteni. 

Megköszönöm az előterjesztő részvételét, köszönöm szépen államtitkár 
úrnak, helyettes államtitkár úrnak és kollegáinak a részvételt. Ezt a napirendi 
pontot lezárom. Köszönöm szépen. 

Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő 
módosításáról szóló T/384. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Kezdjük el a 2. napirendi pontot. Tehát soron következik az egyes 
törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról szóló T/384. számú 
törvényjavaslat részletes vitájának kapcsolódó bizottságként történő 
lefolytatása.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, a törvényjavaslatnak a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott 
szempontok szerinti vizsgálatát, azaz megfelel-e az Alaptörvényből eredő 
követelményeknek, a jogalkotás szakmai követelményeinek, valamint a 
nemzetközi és európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, és illeszkedik-e 
a jogrendszer egységébe. 

Köszöntöm az előterjesztő Belügyminisztérium képviseletében 
dr. Dukai Miklós helyettes államtitkár urat és kollegáit. Kérem, hogy a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt követelmények vizsgálatát 
segítendően pár szóban foglalják össze az előterjesztés benyújtásának indokait 
és szabályozási megoldásait. Parancsoljon, öné a szó! 

Dr. Dukai Miklós helyettes államtitkár szóbeli előterjesztése 

DR. DUKAI MIKLÓS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Először is 
mindenkit köszöntünk a Belügyminisztérium nevében.  

Ez a törvényjavaslat, amit elnök asszony itt fölvezetett, már 2017. 
április 26-án benyújtásra került egy régi irományszámon, a T/15373-as 
számon. Most tulajdonképpen ez a törvényjavaslat három célt szolgál. Először 
is lehetőséget biztosít arra, hogy az egyes vízhasználatokhoz, vízi 
létesítmények megépítéséhez és üzemeltetéséhez ne kelljen külön hatósági 
engedélyt kérni. Másrészt azon vízi létesítményekhez, ahol továbbra is 
fennmarad a vízjogi engedélyezési eljárás, de az érintetteknek van jelenleg is 
engedély nélkül létesített, vízkivételt biztosító vízi létesítménye, azt tudják 
legalizálni, bírság megfizetése nélkül utólagosan engedélyeztetni. A harmadik 
szempont pedig annak rögzítése, hogy akár szükséges engedély, akár engedély 
nélkül gyakorolható a vízhasználat, alapvető környezetvédelmi és műszaki 
üzemeltetési követelményeket pedig be kell tartani.  
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Ezt még annyiban egészítem ki, hogy tulajdonképpen ez lefordítva 
annyit tesz, hogy 80 méteres kútmélységig engedély és bejelentés nélkül 
létesíthető lenne ez a sekélyebb, tehát a 80 méternél sekélyebb és a házi 
vízigényt meg nem haladó vízkivételt biztosító vízi létesítmény. 

Ha a tisztelt Ház elfogadja ezt a törvényjavaslatot, akkor annak a 
lehetősége teremtődik meg, hogy az ilyen típusú kutak, amik korábban 
engedély nélkül létesültek, azok után ne kelljen bírságot fizetni.  

Korábban volt egy moratórium, ami 2018. december 31. napjáról pedig 
2028. december 31. napjáig kerülne meghosszabbításra, és tárgyi igazgatási 
szolgáltatási díj alól mentességet állapítana meg ezekben az esetekben. 

Röviden ennyivel szerettem volna kiegészíteni. Köszönöm szépen. 
(Koncz Ferenc távozik az ülésről.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Legyen ugyanaz a gyakorlat, mint az előző 

napirendi pontnál. Ha először van kérdés az elhangzottakhoz, akkor először 
kérdés, és utána majd a hozzászólások. (Jelzésre:) Kepli alelnök úr!  

Kérdések 

KEPLI LAJOS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Eléggé egyszerű és 
magától értetődő a kérdés. Mivel ebben a szakaszban az Alaptörvénynek való 
megfelelőséget is vizsgáljuk, az Alaptörvény P) cikkének azon része azt 
mondja, hogy a természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a 
vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, 
valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, melyek 
védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam 
és mindenki kötelessége. Nyilván képviselőtársaim és az előterjesztők is 
ismerik az Alaptörvény ezen szakaszát, csak a pontosság kedvéért vagy a 
jegyzőkönyv kedvéért olvastam fel. Tehát a vízkészletünk védelméhez fűződő 
alaptörvényi jognak mennyiben felel meg ez a javaslat? 

Az, hogy 80 méter mélységig gyakorlatilag bárki bárhol engedély nélkül 
és jelen formában, mondjuk, ellenőrizetlenül is fúrhat kutat, veszélyezteti 
ezzel a felszín alatti vízbázisainkat, amelyeknek az elszennyezésének a 
veszélye így is meglehetősen fokozott jelen pillanatban is, és a jövőben sem fog 
akkor ez ezek szerint változni, hiszen ha engedély nem kell hozzá, akkor a 
nyilvántartása és az ellenőrzése is meglehetősen nehézkessé válik ezeknek a 
kutaknak, úgy gondolom.  

Nyilván valamilyen indoka is van ennek, hogy jelen pillanatban sem 
tudja pontosan azt, nem tudják az illetékes hatóságok, hogy hol és mennyi 
ilyen kút létesült, lett fúrva különböző ingatlanokon. Tehát nyilván nagyon 
fontos az, hogy főleg a családi gazdálkodók a saját háztáji veteményesük 
locsolására, saját vízszükségletükre fúrhassanak kutakat, és ennek ne legyenek 
magas anyagi vonzatai, illetve ne legyen egy bonyolult engedélyezési 
procedúrája, viszont a másik véglet az, hogy mindenféle engedély nélkül 
tehessék ezt meg, és így ne is kerüljenek tulajdonképpen a hatóság látókörébe, 
ami a vízbázisaink védelme szempontjából aggályos. Erre szeretnék választ 
kapni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Átadom egy pillanatra alelnök úrnak a 

levezetést. Nekem is van egy kérdésem. 
 

(Bencsik János, a bizottság alelnöke átveszi az ülés vezetését.) 
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ELNÖK: Elnök asszonyé a szó. 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm szépen. Én azt szeretném 

megkérdezni, hogy benyújtásra került a nemzeti éghajlatváltozási stratégia, 
amit nem tudom, hogy mikor fog az Országgyűlés tárgyalni, de hogy 
vizsgálták-e azzal az összhangot, hiszen azért az éghajlatváltozás kapcsán 
látjuk, hogy aszály és mindenféle dolog váltja egymást. Ezek az összefüggések 
hogyan működnek, és ezt vizsgálták-e, készült-e erre vonatkozólag valamilyen 
hatástanulmány? Köszönöm. (Hajdu László: Szeretnék én is kérdezni.) 
 

(Schmuck Erzsébet, a bizottság elnöke átveszi az ülés vezetését.) 
 
ELNÖK: Visszakaptam a szót. Hajdu képviselőtársam is kérdezne. 
 
HAJDU LÁSZLÓ (MSZP): Tisztelt Államtitkár Úr! Elsősorban 

Budapest vonatkozására szól a kérdésem. Tele van Budapest tömegével ilyen 
kontárok által fúrt kutakkal. Ez a törvény legalizálja most a kontár kútfúrók 
nagy bizniszét, hiszen azzal kilincselnek a családi házaknál, sportpályáknál, 
sok minden rendezvényhelyeken, hogy ők megfúrják a kutat, és akkor ezek 
után nem kell a drága víz- és csatornadíjat fizetni. Nagyon sokan ebbe 
belemennek, és van, aki saját maga elkészíti ezt, és a felszín alatti vízkészletet 
használják. Van egyébként vízkészlet-hozzájárulási díj, tehát van olyan, akinek 
engedéllyel engedélyezik. Az önkormányzat, mondjuk, nem meri ezt 
megtenni, vagy legalábbis a jobb érzésű önkormányzatok a sportpályáikat 
ilyen felszín alatti kutakkal, de tervvel, engedéllyel és a hatóság, tehát a 
vízminőséget ellenőrző hatóság felügyelete alatt látják el. 

Ebből a törvényből azt olvasom ki, hogy egyrészt ismeretlen nagyságú 
vizet ki lehet venni, tehát hatalmas tömeget is akár, feltételezem, mert nincs 
semmilyen korlát. Az egyik kérdés tulajdonképpen az, hogy milyen 
mennyiségű vizet vehet ki az az illető, aki megfúrat egy ilyen kutat, mondjuk, 
nem 80 méter… Ha 80 méter mélységben valaki megfúrna, akkor Budapest 
vízellátását meg is lehetne zavarni. Milyen mélységek jöhetnek itt szóba ilyen 
nagyvárosokban? De ilyen nagyváros lehet Magyarországon bármi, és a 
falvakban is, hiszen a legtöbb vízmű vagy vízkivételi lehetőség a jó minőségű 
ivóvíz ellátására a rétegvizekből, a felszín alatti vizekből van, és nem 80 fölött 
vannak ezek, hanem 80 alatt vannak. Tehát milyen mennyiségűt lehet? 

A másik, hogy mi garantálja azt, hogy ezt mégis valami szakszerű 
munkavégzéssel fogják elvégezni, szakszerű anyagokkal, nem szennyezők 
beépítésével. Milyen kiemelési módok jöhetnek itt szóba? 

Budapest esetében viszont nagyon fontosnak tartom azt, hogy volt a 
fővárossal egyeztetés, ugyanis Budapestnél már évek óta az a probléma, hogy 
kavicsszűrésű kutak vannak. Ezek a kavicsszűrésű kutak korábban a Duna 
szennyezettsége miatt épültek úgy, ahogy épültek, és az utóbbi időben 
megváltozott, a város felől érkezik a szennyezés, nem a Dunából, hanem a 
város felől jön a szennyezés a rétegvizekből. Ezért kell iszonyatos mennyiségű 
vastalanítást beépíteni. Lényegében egy olyan derítést kell végrehajtani, mint 
a szennyvíztisztítás, ahhoz, hogy ivóvízzé lehessen a rétegvizet változtatni.  

Tehát azt gondolom, hogy ha még tovább szívjuk meg a felszín alatti 
vizeket beláthatatlan mennyiségben, akkor azt hiszem, hogy ez sok mindennel 
ütközik. Nekem is van egy ilyen idézetem, ez az ENSZ vízügyi elnöki 
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testületének állásfoglalása, amely már hasonló vészharangokat kongatott meg, 
és a vízgazdálkodással kapcsolatos megfontolásból minden csepp vizet 
védelem alá helyezett ebben a tekintetben, kiemelten ezt a rétegvizet.  

Én úgy látom, hogy ez a törvény valamilyen egyeztetés nélkül 
kerülhetett ide, mert az a sok vízmű, ami Magyarország jó minőségű vízzel 
való ellátását végzi, valamilyen gazdasági érdekből, hogy ne kelljen a felszíni 
vízért vagy a folyókból kivett vízért, ipari vagy üzleti célú hasznosításra 
használt vízért fizetni, egész odáig elmehetünk most már, hogy minden 
engedély nélkül és rálátás nélkül megy. Nem tudom, hogy jól látom-e ezt. Ez a 
kérdésem tulajdonképpen. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak a kérdések. (Jelzésre:) Alelnök úr! 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Annyit azért 

meg kell jegyezzek, hogy a többségi vélemény ismertetésével vagyok megbízva, 
ennek ellenére van kérdésem. Nevezetesen a következő, mert az általam 
ismert anyagból nem derül ki, hogy az a fajta mennyiség, amely ilyen módon 
kiemelhető, van-e erre valamiféle elképzelés, hogy miféle korlátozás lesz erre 
vonatkozóan, vagy hol korlátozzuk, vagy hol kell korlátozni ezt majd, mekkora 
legyen ez a mennyiség, amely a 80 méter mély kútból kiemelhető. Ez 
szerintem egy fontos része annak, hogy nyugodt szívvel támogatható legyen. 

A másik kérdésem az, hogy mintha ellentmondást látnék, mert azt 
mondja, hogy ne legyen szükség engedélyezési és bejelentési eljárás 
lefolytatására, majd ad egy moratóriumot. Hogy van ez? A meglévőkre 
moratórium van, de voltaképpen megszűnik az engedélyezési eljárás. Lehet, 
hogy én értem rosszul, de akkor valami itt a kettő között nincs összhangban, 
itt egyfajta koherenciazavar látszódik. Ezt föl kellene oldanunk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van még kérdés? (Nincs jelzés.) Ha nincs, 

akkor megkérem helyettes államtitkár urat, hogy adjon választ a kérdésekre.  

Dr. Dukai Miklós helyettes államtitkár válaszai 

DR. DUKAI MIKLÓS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök asszony. Próbálok részben sorban menni, részben 
pedig általánosságban válaszolni, mert összefüggenek egymással a kérdések, 
úgy látom. Próbálom az egészet globálisan megvilágítani. 

Alapvetően most is van egy előírás arra vonatkozóan, hogy kell 
létesítéshez engedélyt kérni, csak korábban a szokásjog vagy a néphagyomány 
úgy tartotta, hogy nem szerezték be ezeket az engedélyeket bizonyos kutak 
létesítésekor. Ehhez képest gondoljuk azt, hogy egy ilyen könnyítést a 
legalizálás megkönnyítése érdekében fogadhatna el a parlament. 

A másik része, amit szeretnék mondani, hogy a különlegesen védendő 
vízbázisok, tehát például a karsztvíz vagy az ivóvízkivételi vízkészletek 
védelme érdekében továbbra is megmarad az engedélyeztetési kötelezettség, 
és azokon a területeken, ahol ilyen sérülékeny vízbázisok és egyéb vízforrások 
találhatók, ott nem kívánunk enyhíteni a mostani szabályozáson.  

A moratórium pedig azért került betételre ebbe a törvényjavaslatba, 
mert az eredeti szabályozás szerint az idén december 31-ig kellene minden 
korábban létesített ilyen kúthoz megszerezni a létesítéshez szükséges 
engedélyt. Ezt tolnánk ki 2028. december 31-ig, hogy addig be lehessen ezeket 
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szerezni, illetve a későbbiekben az ilyen típusú kutak létesítéséhez pedig ne 
kelljen engedélyt megszerezni. 

Budapesttel egyeztettünk-e? Külön még nem történt egyeztetés, de a 
részletszabályokat majd egy kormányrendeletben kívánjuk rendezni. Azt egy 
széles körű társadalmi vitára szeretné bocsátani a Belügyminisztérium úgy, 
hogy minden egyes önkormányzatnak, különböző szervezeteknek, 
hatóságoknak, mindenféle szövetségnek, egyébként ilyennel foglalkozó civil 
szervezeteknek és a pártoknak is meglegyen arra a lehetősége, hogy mind a 
szakmai, mind a másfajta érveiket el tudják ennek kapcsán mondani, hogy 
olyan végrehajtási rendeletet lehessen alkotni, ami mindenkinek a 
megnyugtatására szolgálhat.  

Elnök asszony kérdezte még, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos 
stratégiát vizsgáltuk-e. Megmondom őszintén, hogy nekem nincs arról 
tudomásom, hogy azt külön vizsgáltuk volna, de ha ez szükséges, akkor a 
rendelet egyeztetésekor ezzel kapcsolatosan az észrevételeket várjuk. 

Köszönöm szépen egyelőre. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy ki szeretne 

hozzászólni képviselőtársaim közül elsőként. (Jelzésre:) Turi-Kovács alelnök 
úrnak megadom a szót, aki a többségi véleményt ismerteti. 

Hozzászólások, vélemények 

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: A bizottság 
megállapítja, hogy a T/384. számú, egyes törvényeknek a vízkivételekkel 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat megfelel a házszabályi 
rendelkezések 44. § (1) bekezdésébe foglalt követelményeknek. A 
törvényjavaslat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt módosítja 
annak érdekében, hogy legfeljebb 80 méter mély és házi vízigényt meg nem 
haladó vízkivételű kutak létesítése esetén ne legyen szükség engedélyezési és 
bejelentési eljárás lefolytatására. Ezenkívül 2028. december 31-ig 
meghosszabbításra kerül az engedélyköteles, de illegálisan létesített kutak 
bírságmentes engedélyezésére vonatkozó moratórium. A termőföld 
védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításával a kutak létesítői 
mentesülnek a termőföld más célú hasznosítására vonatkozó eljárás elvégzése 
alól. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Kérdezem még, hogy 

képviselőtársaim közül ki kíván hozzászólni. (Jelentkezések.) Kepli alelnök úr, 
és utána Hajdu László képviselőtársam, és utána majd én is szeretnék. 

 
KEPLI LAJOS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Akkor a kisebbségi 

vélemények közül a Jobbik-frakció álláspontját két mondatban elmondanám. 
Nagyon nem értünk egyet az itt elhangzottakkal, hiszen továbbra sem 

kaptunk semmilyen garanciát arra, hogy a vízbázisok védelmét mennyiben 
fogja veszélyeztetni ennek a javaslatnak az elfogadása. Illetve, ha már 
engedélyezési kötelezettség nem is tartozik hozzá, akkor azt mindenképpen 
szükségesnek tartom, hogy a bejelentési kötelezettség fennmaradjon, hogy 
legalább egy képünk legyen arról, hogy hol és mennyi ilyen kút van, tehát 
valami kataszter továbbra is készülhessen ezekről a kutakról, már amennyiben 
eddig készült, mert úgy tudom, hogy ezek a kutak most sincsenek benne, 
hiszen nem lehet pontosan tudni, hogy kik és hol fúrtak ilyeneket, csak a 
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hivatalosan létesített kutak, a monitoringkutak meg az egyéb ilyen céllal 
létesült fúrások. Úgyhogy mindenképpen jó volna, hogyha a későbbiekben 
erről rendelkezésre állna valamiféle adatbázis. A bejelentési kötelezettség 
ezzel kapcsolatban jó volna, ha megmaradna, hiszen a nagyobb terhet úgyis az 
engedélyeztetés jelenti szerintem. Persze nyilván a bejelentéshez valamiféle 
ellenőrzési tevékenység is kell hogy járuljon, hiszen anélkül semmit nem ér, 
mert vagy bejelenti valaki, vagy nem, hogyha nincs annak semmiféle 
következménye. 

Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt a mostani javaslatot mi nem 
fogadjuk el semmiképpen, véleményünk szerint le kellene venni a 
napirendről, és egy kicsit jobban megfontolni, hiszen akár az őszi ülésszakban 
is majd vissza lehetne hozni úgy, hogy a vízbázisokhoz fűződő vagy 
vízkészlethez fűződő alaptörvényi jog se sérüljön, a vízkészletek minősége, 
mennyisége se sérüljön, és elfogadhatóvá is váljon a társadalom számára, és a 
magyar emberek számára se jelentsen pluszterhet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hajdu László képviselőtársamnak adom a 

szót. 
 
HAJDU LÁSZLÓ (MSZP): Tisztelt Államtitkár Úr! Egyébként 

méltányolandó, jó érveket mondott el szakmailag is a kérdésekre, és 
köszönöm szépen. Ennek ellenére azt szeretném jelezni, hogy részben, 
mondjuk, a feketén vagy illegálisan kiemelt felszíni vizek miatt alaposan, 
folyamatosan és rendszeresen visszaesik a lakossági, a vállalkozói, az ipari 
vízfogyasztás is. Tehát most már a cégek működtetését, statisztikáját meg 
kellene nézni, a vízművállalatok vagy közművállalatok száma folyamatosan 
csökken. Szerintem itt törvényi lehetőséget adunk ezzel a törvénnyel annak, 
hogy ezt követően iparszerűen lehet a felszíni vizet fölhasználni úgy, hogy nem 
veszik igénybe az önkormányzatok vagy a cégek, vállalkozások 
üzemeltetésében működő közműszolgáltatásokat. Emiatt már eleve nem 
tartom jónak. 

Számos érvet még föl lehetne hozni, tapasztalatból is. Budapesti kerti 
tapasztalatokból tudom azt, hogy milyen hátrányos következményei vannak 
annak, hogy egymástól is elszívják a vizet a házak. Budapest esetét tudja az 
ember esetleg például hozni, itt élek, és itt ismerem talán a legjobban a város 
dolgait. Ahol homokos talaj van, ahol homokos, kavicsos talaj van, a pesti 
oldal döntően ilyen, ott a szomszédok egymással… Ezek önkormányzatoknál 
birtokvédelmi feljelentésekben is megjelennek. Akinek nagyobb kútja van, és 
automatára állítja, tehát órához beállítja, és mennek a locsolásai 
folyamatosan, elszívja a szomszéd kútjától. Ilyen szinten van már igénybe véve 
a felszín alatti víz mindenféle valamilyen bevétel nélkül, ami akár az 
önkormányzat, akár az eddigi vízügyi hatósághoz befizetendő összeg lenne. 
Ebben az esetben ráadásul az önkormányzatok, mi fizetünk.  

Nekünk is nagyon drága a parkok fenntartása, az én kerületemben, 
ahonnan vagyok, ott több mint 1 400 000 kezelt zöldterület van abban a 
kerületben vagy abban a választókerületben, ott ivóvízzel locsolni a parkot 
igen drága. Ezért komoly engedélyezési eljárásokkal kutak rendszerét 
építettük föl mi is ahhoz, hogy locsolni tudjuk a közparkjainkat. Ugyanezt 
megtettük, az előbb már említettem, a sportpályák esetében, mert ott is 
folyamatosan locsolni kell ahhoz, hogy jó minőségű fű legyen. De ezek 
kontroll alatt, ellenőrzés alatt lévő kutak, és ennél is vízmintákat vesznek 
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tőlünk, és több esetben kaptunk figyelmeztetést, hogy vissza kell fogni. 
Vannak parkjaink, ahol csak hetente kétszer lehet bekapcsolni, ezt állapították 
meg, és valószínűleg hozzáértenek, tehát olyan változást észleltek a felszín 
alatti vizekben.  

Ha ennek törvényi lehetőséget adunk, és az egész országra ezt 
rászabadítjuk, én nagyon rossz előjelekkel vagyok. Baján egyébként 
vízgazdálkodást, vízépítést és a Fővárosi Vízműveknél, majd a Fővárosi 
Csatornázási Műveknél az egész életemet vízgazdálkodásban töltöttem el, 
eléggé meg vagyok lepődve, hogy ez törvényben így jelenik meg. Nyilván nem 
tudnám megtámogatni szakmailag sem jó szívvel. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem még képviselőtársaimat, ki 

szólna hozzá. (Nincs jelzés.) Nem. Akkor megkérem alelnök urat, hogy vegye 
át a levezetést, hogy én is szóljak. 
 

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

ELNÖK: Elnök asszonyé a szólás lehetősége. (Dr. Turi-Kovács Béla: 
Egy mondat erejéig, mielőtt elnök asszony beszélne, elnézést kérek.) Turi 
alelnök úré a szó. 

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

akarom indokolni a támogató szavazatomat. Én a magam részéről az 
államtitkár úrnak abban a nyilatkozatában igyekszem megnyugodni, amely a 
kormányrendeletre vonatkozó nyilatkozatban testesült meg. Úgy gondolom, 
hogy lehet ezt szabályozni, és kell is szabályozni. A törvény maga pedig, és 
azért gondolom, hogy mégiscsak támogatni lehet, mert a törvény maga nem 
egy budapesti megoldást, hanem kifejezetten egy nagyon széles körű vidéki 
igényt igyekszik kielégíteni vagy ott valamilyen megnyugtató helyzetet 
teremteni. Ehhez szükséges az a kormányrendelet, amely reményeim szerint 
majd kielégítően megszületik. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Elnök asszonyé a szó. 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm szépen, alelnök úr. Én azzal 

kezdem, hogy gyakorlatilag az ilyen törvénymódosítások azok, amikre 
határozottan nemet kell mondani. Ráadásul olyankor, amikor - kérdeztem, 
hogy vizsgálták-e a nemzeti éghajlatváltozási stratégiával az összefüggéseket - 
még ráadásul a nemzeti éghajlatváltozási stratégia tárgyalása előtt akar az 
Országgyűlés dönteni róla. 

Én azt gondolom, hogy az éghajlatváltozás itt tombol felettünk, és ilyen 
láncreakciószerű változásoknak vagyunk a tanúi. Nagyon komoly tudósok és 
vizsgálatok is azt jósolják, hogy akár 10-15 éven belül nagyon-nagyon komoly 
élelmiszer-ellátási problémák lesznek. Itt, Magyarországon is párhuzamosan 
megtapasztaljuk a növekvő aszályt, esetleg az áradással majdnem 
párhuzamosan, de azért az látszik, hogy egyre nagyobb területeken nyáron a 
mezőgazdaságban vízhiány és ilyesmi típusú problémák vannak. Tehát az 
mindenképpen tény, hogy Magyarország az éghajlatváltozás szempontjából 
rendkívül sérülékeny, erre fel kell készülni. 
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Államtitkár úr azt mondta, hogy tulajdonképpen itt enyhít ez a törvényi 
módosítás az eddigi gyakorlaton. Meggyőződésem, hogy nem enyhíteni, 
hanem ezen szigorítani kell.  

Azt gondolom, hogy ki kell mondani, hogy ez a törvénymódosítás a 
hazai felszín alatti vízkészletek ellenőrizhetetlen mértékű lerablását, 
kifosztását fogja lehetővé tenni, és hiába csak házi vízigényről beszél a 
javaslat, annak mértékét érdemben nem definiálja. 

Az országos vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata is kimutatta, 
hogy mind mennyiségi, mind minőségi értelemben az illegális fúrt kutak 
jelentik az egyik legnagyobb veszélytényezőt az alföldi területeken. Ezt most 
legalizálni fogják, miközben korábban sem tudták az illegális kútfúrási és 
vízkivételi tevékenységet érdemben ellenőrizni.  

A 80 méter mélységig adandó bejelentési, engedélyezési mentesség 
már ivóvízbázisokat is veszélyeztethet, és a túlzott vízkitermelés a szomszédos 
földterületek alól szívhatja el a vizet. (Varga Gábor távozik az ülésről.) 

Egyébként szeretném megjegyezni és határozottan aláhúzni, hogy a 80 
méterig történő szabad kútfúrás veszélyéről és problémáiról szakmai 
konszenzus van. Ezt az Országos Vízgazdálkodási Tanács 2017. május 29-ei 
állásfoglalása egyértelműen tükrözi. Most fel tudnék sorolni nagyon sok olyan 
szervezetet, amely hasonlóan vélekedik, most ezt nem teszem, viszont azért 
azt kell tudni, hogy ezek a szakmai szervezetek, amelyek ezt kritizálják, és azt 
mondják, hogy ez nem járható út, mindegyik e témában magas szakmai 
kompetenciával rendelkező szakmai szervezetek. Azt gondolom, hogy ezt a 
jogalkotó nem hagyhatja figyelmen kívül. 

Az LMP álláspontja szerint ahelyett, hogy a kevesek érdekét - mert itt 
gyakorlatilag erről van szó - és rövid távú gazdasági érdekeket kiszolgáló 
törvényjavaslatról van szó, a közérdeket sértő megoldás helyett az 
éghajlatváltozásra felkészülés jegyében - tehát egyrészt, amit már kérdeztem, 
és mondtam - szükség lenne ez előtt, tehát mielőtt egyáltalán erről döntene 
vagy tárgyalta volna az Országgyűlés, a nemzeti éghajlatváltozási stratégia 
megtárgyalására, továbbá a nemzet stratégiai víztartalékát jelentő felszín alatti 
vízkészletek mennyiségének és minőségének fokozott védelmére, takarékos 
használatára, mennyiségi és minőségi készletének, változásának nyomon 
követésére, arra, hogy a felszín alatti vízkészleteket csak az utánpótlódás 
bizonyított mértékéig lehessen hasznosítani. 

Szükség van a csapadék talajban való tározódásának növelésére, a 
felszíni vizek visszatartására, tározására, a biztonságot nyújtó, de a 
természetvédelemmel és a tájgazdálkodással összehangolt ár- és 
belvízgazdálkodási politikára, a termőhelyi adottságokhoz igazodó mező- és 
erdőgazdasági tevékenységre, a vízhasználatok szabályozására, valamint az 
öntözéses gazdálkodás esetében a legkorszerűbb víztakarékos megoldásokat 
kell elősegíteni. 

Egyébként mi, tehát az LMP elfogadhatatlannak tartjuk azt is, hogy az 
illegálisan létesített, továbbra is engedélyköteles, vízkivételt biztosító 
vízlétesítményeknél a bírságmentes engedélyezésre vonatkozó moratóriumot 
2018. december 31. napjáról 2028. december 31. napjáig akarják 
meghosszabbítani. Ez vonatkozna a 2016. június 3. után engedély nélkül vagy 
attól eltérően létesített vízkivételi létesítményre is.  

Ezért az LMP egyértelműen és határozottan ellene fog szavazni a 
törvénymódosításnak, és én tisztelettel kérem az előterjesztő minisztériumot 



 23

is, hogy valóban gondolják meg. Itt nagyon sokról van szó, a jelen nemzedék 
jövőjének a nagyon komoly veszélyeztetéséről.  

Megköszönöm a hozzászólást. 
 
ELNÖK: Az elnöki feladatokat visszaadom a képviselő asszony 

számára. 
 

(Schmuck Erzsébet, a bizottság elnöke átveszi az ülés vezetését.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Megkérdezem még, hogy ki 

kíván hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Krómer István úrnak megadom a szót, a 
jövő nemzedéke szószólója megbízásából. 

 
DR. KRÓMER ISTVÁN titkársági referens (Alapvető Jogok Biztosának 

Hivatala): Dr. Bándi Gyula szószóló úrnak szeretném az üzenetét felolvasni. 
„Alapjogi jogvédőként úgy tűnik, mintha én próbálnám megvédeni az 

állam jogait a polgárokkal szemben. Ez azonban valójában a jelen és 
különösen a jövő nemzedékek jogainak védelmét jelenti, tehát alapjogi kérdés.  

Ennek oka az Alaptörvény P) cikke, amely a nemzet közös természeti 
örökségének védelmét emeli ki. E téren az államot kötelezettségek terhelik, de 
egyben jogok is illetik meg, ami az állam kiemelt és másra át nem hárítható 
felelősségét jelenti. 

E jogok különösen a közös örökség, ezen belül a természeti erőforrások 
felhasználásának fokozott ellenőrzésére vonatkoznak, ami olyan állami 
kötelezettség, amelyről az állam nem mondhat le. 

Jelen javaslat azt jelentené, hogy az állam lemond az ellenőrzés 
lehetőségéről, egyben a közös örökség, az Alaptörvény által védeni rendelt 
nemzeti vagyon védelméről, szabadjára engedi az ellenőrizhetetlen 
vízkivételeket, ami a szennyezések terjedésének kockázatával is jár. 

Amint már többször elmondtam, leírtuk állásfoglalásban, amit minden, 
a vízzel foglalkozó mérvadó szakmai és tudományos szervezet támogatott, 
hogy a tervezet kettős veszélyt rejt, és a vízvédelem mindkét terrénuma 
kiköszörülhetetlen csorbát szenved. 

A vizek mennyiségi védelme: a meglévő vízkészletek ellenőrizetlen 
felhasználása, az eddig jogszerűen használók érdekeinek sérelme, mindez 
akkor, amikor a takarékosság egyik fő gátja a természetierőforrás-használat 
nem megfelelő árazása. 

A vizek minőségi védelme: az engedély nélkül fúrt kutak a vízzáró 
rétegeket áttörve szennyezéseket juttathatnak a mélyebb rétegekbe. 

A mezőgazdasági célú vízfelhasználás korszerű útja a takarékosság, a 
rendelkezésre álló vízmennyiség észszerű elosztása, a jó mezőgazdasági 
gyakorlatok alkalmazása. Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy szükség 
esetén ne adhatnánk teret az öntözéses gazdálkodásnak; a fő kérdés az, hogy 
erre ellenőrzött körülmények között kerüljön sor. 

Várhatóan kitérhet erre az OECD holnap bemutatandó környezeti 
értékelése, aminek a tavaly lezajlott vitái résztvevőjeként számos tanújelét 
láttam. 

A nem megfelelő vízhasználat már ma is végzetes következményekkel 
járt, lásd Kiskunság, Homokhátság, ahol a talajvízszint 40 év alatt 11 méterrel 
csökkent. Ez az ellenőrizetlen vízkivétellel csak fokozódik, hamarosan 
sivataggá téve az egész területet. 
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Különösen kiemelkedő jogsértés a tervezet részéről, hogy a tényleges 
tartalom - kútfúrás 80 méter mélységig engedély és bejelentés nélkül - csak az 
indokolásban jelenik meg, ami jogbiztonsági és jogtechnikai szempontból 
egyaránt ellenőrizhetetlenné teszi a rendszert, mindezt a jövő nemzedékek 
érdekeinek semmibevételével. 

Az Alkotmánybíróság által mindenkor kiemelt elsőrendű szempont a 
meglévő védelmi állapottal kapcsolatban a visszalépés tilalma, amely ebben az 
esetben sajnos nem értelmezésekben, hanem még méterekben is mérhetővé 
válik.  

Mivel a javaslat alkotmányos aggályokat vet fel, veszélyezteti 
vízkészleteinket, ellehetetleníti a vizek igazságos elosztását, arra kérem a 
tisztelt képviselőket, a nemzet, különösen a jövő nemzedékek érdekében 
vonják vissza vagy ne szavazzák meg az előterjesztést.” 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a hozzászólást. Szeretném megkérdezni, 

hogy kíván-e még hozzászólni valaki. (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nem. 
Akkor megkérem államtitkár urat, hogy válaszoljon. 

Dr. Dukai Miklós helyettes államtitkár reflexiója 

DR. DUKAI MIKLÓS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm szépen. Nem mentegetve magamat, azért részben nehéz helyzetben 
vagyok, tehát nekem nem ez a szakterületem. Köszönöm szépen az összes 
felvetést meg hozzászólást. Annyit tudok jelezni a magunk nevében mint 
előterjesztő, hogy az összes olyan felvetést, ami itt is és más szervezet által is 
felvetésre került már korábban is, meg jelzésre került, a kormányrendelet 
kialakításakor biztosan meg fogjuk vizsgálni, és megfontoljuk. 

Azt határozottan rögzíthetem, hogy itt nem cél az, hogy ipari 
mennyiségű vizeket és ipari felhasználásra, ipari körülmények között 
különleges, nagy teljesítményű szívóberendezéseken keresztül kinyerjenek. Itt 
kifejezetten az a cél, hogy a házi mennyiségre, a háztáji öntözésre, a ház körül 
lévő állatoknak, mondjuk, az itatására lehessen ezt a fajta vizet fölhasználni.  

Röviden még ennyivel szerettem volna kiegészíteni, és köszönöm 
szépen a lehetőséget.  

 
ELNÖK: Megköszönöm államtitkár úrnak a választ. Ezzel a részletes 

vita ezen szakaszát lezárom, és áttérünk a második szakaszra. Képviselői 
módosító javaslatot nem nyújtottak be a bizottsághoz, így kérdezem, hogy a 
bizottság tagjainak van-e módosító javaslat benyújtására irányuló szándéka. 
(Nincs jelzés.) Nincs.  

Akkor megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben 
bizottságunk dönt a részletes vita lezárásáról, a részletes vitáról szóló jelentés 
elfogadásáról és benyújtásáról. Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a 
részletes vitát. Aki igen, aki úgy gondolja, szavazzunk. (Szavazás.) Igen, 
egyhangúlag. A részletes vitát lezárjuk. 

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja és benyújtja-e a részletes vitát 
lezáró jelentést. Aki úgy gondolja, hogy igen, kézfeltartással jelezze. 
(Szavazás) 4. Ellene volt? (Szavazás.) 3. Tehát akkor a részletes vitáról szóló 
jelentést a bizottság elfogadta és benyújtja. 

Nem kötelező, de a bizottságnak lehetősége van bizottsági és kisebbségi 
előadót állítani, akik a plenáris ülésen ismertetik a bizottság jelentését, illetve 
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az azzal kapcsolatos kisebbségi véleményt. Megkérdezem, hogy a többségi 
véleményt ki kívánja ismertetni. Ahogyan értettem, jól értelmezem, Turi-
Kovács Béla alelnök úr. (Dr. Turi-Kovács Béla: Nem én vagyok.) Nem? Akkor 
nem lesz többségi vélemény.  

Szeretném megkérdezni, ilyenkor van még kisebbségi véleményre 
lehetőség, kisebbségi véleményt ki szeretne mondani. (Kepli Lajos: 
Megosztva is lehet.) Jó, megbeszéljük, Kepli képviselő úr és jómagam 
jelentkezünk, és akkor megbeszéljük. Kérem, szavazzunk arról, hogy a 
kisebbségi véleményt… Nem kell szavazni. Akkor a kisebbségi véleményt Kepli 
képviselő úr, alelnök úr és jómagam fogjuk megtenni.  

Megköszönöm a részvételt, köszönöm szépen, hogy eljöttek, és 
előterjesztették a napirendi pontot. Ellenben akkor ezt a napirendi pontot 
lezárom. Köszönöm szépen a részvételüket. 

Egyebek 

Az egyebekre kerül sor. Az egyebeken belül - nekem legalábbis - két 
tájékoztatóm van. Az egyik, hogy a következő ülésünk a jövő héten, azaz 2018. 
július 4-én, szerdán 9 órakor lesz, a témája pedig a költségvetés részletes 
vitája, másrészt a T/629. számú, a költségvetést megalapozó törvényjavaslat 
részletes vitája.  

A másik külön egyebek. Döntöttünk arról, hogy albizottságokat és 
kerekasztalt hozunk létre. Legalább abban jussunk előre a következő ülésig, 
hogy azt tisztázzuk, hogy ki melyik albizottságban vagy ki kívánna részt venni 
a kerekasztal munkájában, hogy az albizottságok vezetői, illetve a kerekasztal 
képviseletében Bartus Gábor és jómagam be tudjunk hozni előterjesztést, de 
nyilván konzultálni szeretnénk a bizottság tagjaival. 

Kérdezem, hogy ki döntötte már el, hogy melyik albizottságban 
szeretne részt venni. 

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

hogy amikor kicsit nagyobb létszámban vagyunk itt, akkor lenne érdemes, 
szerdán majd. 

 
ELNÖK: Jó, lehet szerdán is. Én magam szeretnék mind a két 

albizottság munkájába bekapcsolódni. Alelnök úr? 
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelettel megkérjük 

a bizottság titkárát, hogy elektronikus formában kérje be a képviselőktől az 
albizottságokban való részvételre vonatkozó szándékukat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor az lenne a kérésem, hogy a 

következő ülésig ezt próbáljuk megtenni, és akkor utána az albizottságok 
vezetői és a kerekasztalok vezetői tudnak konzultálni a tagokkal, hogy 
tulajdonképpen be tudjunk hozni, ha sikerül, még ebben a szakaszban, 
mármint a rendkívüli parlamenti ülésszakban egy olyan javaslatot, hogy az 
albizottságok, illetve a kerekasztal mivel kíván majd foglalkozni talán nyáron, 
de szeptembertől mindenképpen. Köszönöm szépen. 
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Kérdezem, hogy van-e még más, akinek van egyebek napirendi pontja. 
(Nincs jelzés.) Köszönöm a részvételt. A bizottsági ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 21 perc) 

 

Bencsik János 
a bizottság alelnöke 

 

Schmuck Erzsébet 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika  


