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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc) 

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

SCHMUCK ERZSÉBET, a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! A Fenntartható fejlődés bizottsága mai, december 4-i ülését 
ezennel megnyitom. Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, 
vendégeinket és az ülésre érkezett hallgatóságot. Megállapítom, hogy a 
bizottság határozatképes. Varga Gábor helyettesíti Simonka György 
képviselőtársunkat, Koncz Ferenc helyettesíti Szászfalvi László 
képviselőtársunkat. A bizottság határozatképes. 

A mai ülésünk napirendi pontjaira az alábbi javaslatot tettem. Az 1. 
napirendi pont Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről szóló T/3613. számú törvényjavaslat, amelynek részletes vitájára 
kapcsolódó bizottságként kerül sor a határozati házszabály 44-45. §-a alapján. 

A 2. napirendi pont lenne az egyes agrárszabályozási tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/3630. számú törvényjavaslat ugyancsak a határozati 
házszabály 44-45. §-a alapján. Ez a T/3630. számú törvényjavaslat vitához 
kapcsolódó bizottságként. 

A 3. napirendi pont az újrahasznosított papír kötelező használatáról 
szóló határozati javaslat, a 3420. számú javaslat. Bősz Anett képviselő önálló 
indítványáról van szó. Döntenünk kell az önálló indítvány tárgysorozatba 
vételéről. 

A 4. napirendi pont az egyebek lenne. 
Kérem a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangúlag elfogadtuk a napirendet. 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről szóló törvényjavaslat (T/3613. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

Rátérünk az 1. napirendi pontra, Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek rendezéséről szóló T/3613. számú törvényjavaslat részletes 
vitájának kapcsolódó bizottságként történő lefolytatására. 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 az európai uniós jogból 
eredő kötelezettségeknek, és illeszkedik-e a jogrendszer egységébe.  

Köszöntöm az előterjesztő Miniszterelnökség képviseletében Füleky 
Zsolt helyettes államtitkár urat, dr. Schattmann Ferenc főosztályvezető-
helyettes urat és Sógor Csaba főosztályvezető-helyettes urat. Kérem, hogy a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt követelmények vizsgálatát 
segítendően majd pár szóban foglalják össze az előterjesztés benyújtásának 
indokait és szabályozási megoldásait. Tisztelettel köszöntöm dr. Bándi Gyulát, 
a jövő nemzedékek szószólóját is. Tájékoztatom a bizottságot, hogy szószóló úr 
a tegnapi napon egy írásos véleményt juttatott el hozzám - ezt szét is küldtük -
, és jelezte, hogy a mai ülésünkön is szeretne hozzászólni majd a részletes 
vitához. Természetesen a kérését teljesítjük. 
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Először Füleky Zsolt helyettes államtitkár urat kérem meg, hogy 
tájékoztasson bennünket. 

Füleky Zsolt hozzászólása 

FÜLEKY ZSOLT helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm 
szépen a szót, elnök asszony. Tisztelt Bizottság! Az előttünk álló 
törvényjavaslatunk, a T/3613. számú, Magyarország egyes kiemelt térségeinek 
területrendezéséről szóló javaslatunk előkészítése évekre nyúlik vissza. Volt 
már ötpárti egyeztetésünk, illetve rengeteg szakmai szervezettel folyamatos 
előkészítést igénylő feladatokban éveken keresztül egyeztettünk. Most, hogy 
újra az Országgyűlés előtt van a javaslatunk, a tavalyi törvénymódosító 
javaslatunkhoz képest is korszerűsítési elemeket, illetve a jogszabályban 
módosításokat eszközöltünk. Ezek legfőképp nem szakmaiak, hanem a 
nemrégiben elfogadott, jogalkotásról szóló törvény módosításából fakadnak. 
Hogy mik azok az elemek, amelyeket feltétlenül törvényi szinten kell 
szabályoznunk most az egységesült új területrendezési törvényünkben, jelesül 
itt három, a területrendezésről szóló törvényt egységesítjük a könnyebb 
jogalkalmazás és a bürokráciacsökkentés jegyében, a Balaton kiemelt 
üdülőkörzetéről szóló, az országos területrendezésről szóló és a Budapest 
agglomerációjáról szóló területrendezési törvényt egységesítjük. Törvényi 
szinten a legszükségesebb védelmi elemeket, paramétereket és szakmai 
szempontokat rögzítjük jogilag az előzőekhez képest. 

Ami javaslatok most érkeztek, egyéni képviselői módosító javaslatok, 
azokat is egyenként megvizsgálva, azokról szakmai egyeztetéseket folytatva 
alakítottuk ki és kértük a kormányzati álláspontot és tárcaálláspontot, hogy 
ezek képviseletében tudjunk most a bizottság elé jönni. Azt is szeretném 
hozzátenni, hogy egy órával ezelőtt voltunk a Gazdasági bizottságban, ahol az 
egyik képviselői javaslatukat mind a kormány, mind a bizottság támogatta. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bándi Gyula urat kérem meg, hogy a 

hozzájárulását a bizottsági üléshez tegye meg. 

Dr. Bándi Gyula hozzászólása 

DR. BÁNDI GYULA, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó 
biztoshelyettes: Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha jól hallottam, a tisztelt 
jelenlévők megkapták ezt az anyagot, amit tegnap átküldtem, én csak egy pár 
szóval szeretném összegezni és kiemelni a szerintem legfontosabb kérdéseket. 
(Böröcz László megérkezik a bizottsági ülésre.) Annak tudatában, hogy 
valóban tudomásunk volt a hosszú ideje folyó munkáról, és hogy egy ilyenfajta 
egységesítés történjen, és egy jogszabályba formálják a területrendezéssel 
kapcsolatos törvényeket, az teljes mértékben támogatandó és egyetértünk 
vele. 

Viszont pontosan az a kérdés vetődik fel, amire elnök asszony utalt a 
bevezetőjében, hogy vajon minden szempontból, alkotmányossági és alapjogi 
szempontból is megfelel-e. Az a lényeg, hogy mindent abból a szempontból 
kell nézni, legalábbis nekem az a feladatom, hogy abból a szempontból 
nézzem, hogy az Alaptörvénynek és különösképpen a P) cikkének megfelel-e, 
tehát a nemzet közös örökségének védelme, fenntartása, megőrzése úgy 
érvényesül-e a jövőben, ahogy eddig, tehát az Alkotmánybíróság általános, 
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többször megújított értelmezése szerint nincs-e visszalépés, a tilalmába nem 
ütközik, a megelőzés elvét is tartalmazza, és most már legújabban az 
Alkotmánybíróság egyértelműen az elővigyázatosság elvét is odaemelte ebbe a 
körbe, tehát ezekbe az elvekbe nem ütközik-e. 

Az az igazság, hogy vannak ennek a törvényjavaslatnak olyan 
rendelkezései, amelyeket ebből a szempontból aggályosnak kell tartanunk, 
merthogy nem igazán tükrözik azt, amit maga az előterjesztés úgy fogalmaz, 
hogy a tervezetben a meglévő védelmi szintek nem csökkennek. Véleményünk 
szerint ez sajnos nem egészen állja meg a helyét. 

Az első megjegyzésünk az, hogy furcsa módon mi nem kaptunk erről 
étesítést. Elméletileg az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának ezt meg kellett 
volna küldeni véleményezésre. Ez nem történt meg, ezért nem tudjuk 
pontosan megállapítani azt, hogy valóban igaz-e az az aggodalmunk - de úgy 
tűnik, igen -, hogy a hatásvizsgálati anyagok nem érkeztek meg, és nincsen 
olyan környezeti vizsgálat, amely azokat az indokokat alátámasztaná, amely az 
előterjesztésben megfogalmazódott. 2017-ben, tehát egy évvel ezelőtt volt 
ilyen, de azóta változott egy csomó minden, és ezekhez hozzá kellene igazítani. 
Tehát az első kérdés, amit hiányolnunk kell pontosan garanciális alapjogi 
szempontból, hogy a környezeti vizsgálat, amely azt igazolná - és a 
következőkben nagyon gyorsan kiemelem azt a párat, amit az írásos anyagban 
is kiemeltünk -, hogy azok az aggodalmak nem reálisak, azokat valami 
alátámasztaná. 

Úgy tűnik, az biztos, hogy a tervezet mind egészében, mind részleteiben 
is a környezet állapotát érinti. Ha ezekből az egyszerűsítési törekvésekből 
egyben bizonyos garanciális szempontok csökkenését látjuk, és ez érzékelhető, 
akkor azt kell mondanunk, hogy ezek a garanciális szempontok például azt 
jelentik, hogy alacsonyabb szabályozási szintre utalják a törvényhez képest az 
eddigi törvényi szabályokat, azt kell mondanunk, hogy ez sajnos a visszalépés 
tilalmának aggályát veti fel. 

Ötöt emeltünk ki írásban. Ezeket csak jelzésszerűen mondom, hiszen 
mindenkinek módja volt elolvasni, ha akarta. Az egyik az övezeti tervlapok 
kivezetése a törvényi szabályozásból, amelyek nemcsak egyet, hanem kettőt 
zuhantak, mert miniszteri rendeleti szintre kerülnek. Itt nem arról van szó, 
hogy a törvényt túl kellene terhelni különböző térképmellékletekkel és 
mindenféle számadatokkal, de bizonyos alapkérdéseknek illene a törvényben 
szerepelniük pontosan azon garanciális szempontokból, hogy a későbbi 
végrehajtási szabályoknak legyen mihez viszonyítani. Ez nem történik meg, 
tehát ezek most kikerülnek. Elmarad tehát az a viszonyítási pont és az ehhez 
kapcsolódó garanciák, amelyekre a jövőben támaszkodni lehet. Ez nemcsak a 
P) cikket, hanem még akár a jogbiztonság elvét is érintheti. 

A második a százalékos szabályok kikerülése, tehát az övezeti beosztás 
százalékos felhasználása. Egy példa: mondjuk az erdőgazdálkodási térséget 
legalább 75 százalékban ilyenként kell kezelni. Ezeket megint olyan 
garanciális szempontoknak tekintjük, amelyeket ugyancsak nem indokolt 
alacsonyabb szintekre helyezni, mert ha a százalékos szabályok változnak, 
akkor a területfelhasználási arányok is jelentős változással járnak. Éppen a 
napokban beszélgettünk arról a témáról, hogy a miniszterelnök úr 2030-ra az 
öt legélhetőbb ország közé szeretné juttatni Magyarországot, amit nagyon 
boldogan hallottunk, de ahhoz az is kell, hogy azok a területfelhasználási 
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arányok is olyanok legyenek, hiszen nem elég csupán gazdasági fejlődést 
elérni, hanem az élhető ország a területfelhasználást, a teret, a megóvott 
természeti, környezeti állapotot is jelenti. 

A harmadik, amit szeretnénk kiemelni, a Balaton, ahol a vízparti 
rehabilitációs terveket ugyancsak kivezetik a tervrendszerből. Nagyon úgy néz 
ki, hogy megváltoztak a prioritások. Például úgy tűnik, a Balatonhoz való 
hozzájutás és hozzáférés elsőbbséget élvez, holott ott nagyon komoly 
környezetvédelmi és természetvédelmi szempontok is akadályozzák, és kell 
hogy akadályozzák azt, hogy a Balaton minden területén ki lehessen jutni oda. 
Nem biztos, hogy a csónakkikötők létesítése kedvező a Balaton állapotának. 

Tehát a jelenlegi szabályozási követelményeket meg kellene határozni a 
táj-, természetes vízminőség-védelem elsődlegességét megtartva. Ha ezt a 
tervezet szerint miniszteri rendelet fogja szabályozni egy kormányrendelet 
figyelembevételével, akkor ismételten az látható, hogy visszalépés történik. Ha 
visszalépés történik, és ezért kellenének a környezeti vizsgálati szabályok, az 
Alkotmánybíróság azt várja el, hogy az arányosság és a szükségesség alapján 
igazolható legyen, hogy ez a visszalépés valamilyen más alapjog védelme 
érdekében szükséges, amit itt egyáltalán nem lehet látni. 

A negyedik, amit külön kiemeltünk a teljesség igénye nélkül, mondván, 
hogy tényleg szinte csak az utolsó pillanatban volt lehetőség ebbe 
beletekinteni és hozzászólni, ez a bányatelkek megállapításának 
egyszerűsítése hasonló módon, amely bürokráciacsökkentés irányában hat, 
egyszerűen a településrendezés komplett társadalmi egyeztetést megkívánó 
megoldását tulajdonképpen felülírja. Azt mondja, hogy nem kell a bányatelek 
létesítése során ezeket feltétlenül megtartani, elég, ha az önkormányzat 
egyetért, vagyis a településrendezés egyetértési szabályait, ami eddig volt, azt 
nem teszi lehetővé. 

Az ötödik elem, amit kiemeltünk, a kiemelt beruházásokra vonatkozó 
szabályozási elemek kérdése. Ez szintén bizonytalanná válik az anyagi és 
eljárási jogi garanciák szempontjából, hiszen az eltéréseket az alaptervezettől 
és az országos tervektől majd a kormányrendeletben állapíthatja meg. Ez azt 
jelenti, hogy ha vannak bizonyos garanciák az országos tervben, viszonyítási 
pont, akkor ezeket illene és jó lenne megőrizni. 

Elnézést, ha esetleg egy kicsit hosszabban szóltam, de hátha nem 
mindenkinek volt ideje elolvasni a részleteket. Ennek következtében az 
összesített vélemény az, hogy ennek a törvénytervezetnek a jelenleg 
előterjesztett formája több szempontból aggályos és hiányos, ezért ezeket a 
kiegészítéseket vagy megfontolásokat javaslom áttekinteni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem Füleky Zsolt államtitkár 

urat, hogy most kívánnak erre reagálni, vagy a képviselői hozzászólások után 
egyben reagálnak. 

 
FÜLEKY ZSOLT helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Szerintem 

egyben, majd a képviselői hozzászólásokat követően. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Jó, köszönöm szépen. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy 

ki kíván hozzászólni a részletes vita e szakaszához, és azt is megkérdezem, 
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hogy a többségi véleményt ki fogja előadni. (Jelzésre:) Megadom a szót Koncz 
Ferenc képviselő úrnak. 

Hozzászólások 

KONCZ FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnök Asszony! Tisztelt 
Bizottság! Tisztelt Vendégeink! A javaslat a kormány építésügyi 
bürokráciacsökkentési intézkedéseinek újabb mérföldköve. Erről hallottunk 
az előbb is. Az előzmények között megemlítendő a 2015-ben bevezetett 
egyszerű bejelentési eljárás, a 2016. évi településkép védelméről szóló törvény, 
illetve 2017 tavaszán a digitális földhivatali alaptérképekhez való ingyenes 
önkormányzati hozzáférés lehetővé tétele. 

A jelen javaslat a területrendezési tervek korszakváltó megújítására 
vonatkozik, amelyek nagyon fontos eszközök hazánk országos jelentőségű 
értékeinek megóvásához és az önkormányzatok településrendezési 
feladatainak koordinálásához. Ezt volt polgármesterként is szeretném 
hangsúlyozni. 

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

A javaslat fontos eredménye a különböző tervezési szinteken is 
egységes, a települési önkormányzatok által használt, nagyítható, az 
ingatlannyilvántartási térképet alaptérképként használó tervlapok rendszere, 
melyek teljesen átjárhatóvá teszik a terület- és településrendezés rendszerét, 
hozzájárulnak a területrendezési tervek hatékony érvényesüléséhez, és 
alapvetően megkönnyítik a jogalkalmazást. A jelenleg meglévő védelmi 
szinteket véleményünk szerint nem csökkenti, a szerzett jogokat nem 
csorbítja, sőt további fejlesztési lehetőségek előtt nyitja meg az utat. 

A javaslat hozzájárul a bürokráciacsökkentéshez, a jelenleg hatályos 
három helyett egyetlen törvényben rögzíti az előírásokat. Megteremti a 
jogszabályi előfeltételeit, hogy az elavult DTA-50 alaptérképeket alkalmazó, 
miniszteri rendelettel elfogadott 43 vízpart-rehabilitációs tanulmányterv a 
tervrendszerből kivezetésre kerüljön és helyére egyetlen, a partvonal-
szabályozási tervek majdani felülvizsgálatát tartalmazó kormányrendelet 
lépjen. Ennek fényében kérem a bizottság támogatását a törvényjavaslathoz. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy ki 

kíván még hozzászólni a vitához. (Nincs jelentkező.) Ha nincs jelentkező, 
akkor megkérném Bencsik alelnök urat az elnöklésre, hogy az LMP kisebbségi 
véleményét ismertethessem. 

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

 
ELNÖK: Elnök asszonyé a szó. 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm szépen. A Magyarország és 

egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló T/3613. számú 
törvényjavaslat célja, hogy a jelenleg három külön törvényben szabályozott 
területrendezési terveket egy jogszabályba foglalja össze. Hagyományai és 
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rendeltetése alapján ez a törvényjavaslat kiemelt figyelmet kíván a 
döntéshozók és az ország egésze részéről. 

De látunk egy alapvető problémát. A kor kihívásainak megfelelő fő cél 
az kellett volna hogy legyen, hogy a kormány az ország fejlesztéséhez, a 
fenntartható fejlődés irányába való elmozduláshoz, az ehhez szükséges 
területi feltételek leképezéséhez egy kiváló jogi szabályozási eszközt nyújtson 
be, de sajnos nem erről van szó. A helyzet éppen ellenkező, mert itt a korábbi 
helyes irányok, vívmányok, az emberek egészséges környezethez való jogának, 
a természeti erőforrások és értékek védelméhez fűződő, alkotmányban 
rögzített jogának, mondhatom, sárba tiprásáról van szó, miközben az új 
kihívásoknak való megfelelésre a tervezet kísérletet sem tesz. A T/3613. 
számon benyújtott, Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló tervezet nem előzmények nélküli, mert 
T/18783. számon már az előző parlamenti ciklusban is volt ilyen címmel 
törvényjavaslat, melyet a kormány visszavont. Azonban az a tervezet csak 
kvázi szűnt meg létezni. 

Ez azért is sajnálatos, mert már az előző tervezet is a három 
egybeolvasztott törvény jelentős felpuhításáról szólt, amit mostanra a tervezet 
lényegi elemeit is meghatározó, a korábbi törvény tartalmát kiüresítő, szinte 
megsemmisítő fontos változások követtek, és ezeket - az előírásokkal szemben 
- nem kísérte sem újabb szakmai, sem társadalmi egyeztetés, az SKV-ról nem 
is beszélve. Ezt megerősítette Bándi Gyula szószóló úr is. A kisebbségi 
vélemény lehetséges terjedelme eltörpül ahhoz képest, hogy akár csak 
felsoroljuk, hány és milyen ügyben történt aggályos visszalépés, módosítás. 

A kormány itt ismét számos, korábban törvényi szinten szabályozott 
ügyet nemhogy a kormány, de a területrendezésért felelős miniszter 
hatáskörébe utal. Teheti már csak azért is, mert környezeti, örökségvédelmi és 
számos egyéb ügyben a szakértői gárdának a szakminisztériumokban több 
hullámban már felmondott, csakúgy, mint a hatóságoknál, így a szakmai érvek 
már nem játszanak igazán szerepet. Ehhez már csak adalék, hogy számos 
fontos, eddig a törvényben szereplő és a környezeti szempontok védelmét 
szolgáló övezetet egyszerűen ki is iktattak. Például kiváló termőhelyi 
adottságú erdők övezete, pedig az éghajlatváltozás szempontjából ezeknek 
kimagasló szerepe van. A barlangok is a rövidebbet húzzák, hiszen kikerül a 
törvényből még az is, hogy a barlangok felszíni védőövezetében a beépítés 
feltételeit a településrendezési eszközökben a működési területével érintett 
nemzeti park igazgatósága véleménye alapján kell meghatározni. 

Az önkormányzatok sem tehetnek majd semmit a helyi érdekek 
érvényesítéséért, sőt szinte segítik őket az erőszak elviselésében, hiszen - 
idézem - „önkormányzatot az általa elfogadott településrendezési eszköz 
előírása miatt kártalanítási kötelezettség nem terheli, ha az előírás 
területrendezési tárgyú jogszabály vagy az országos településrendezési és 
építési követelmények tárgyában kiadott kormányrendelet települési szintű 
érvényesítésének közvetlen következménye”. 

Szinte minden, a Balaton védelmét szolgáló törvényi rangú 
engedélyezés vagy tiltás kikerült a tervezetből. Egy részüket 
kormányrendeletbe utalják. Még rosszabb, hogy vannak olyan, a mostani 
jogrendből kimaradó szabályok, amelyek még csak kormányrendeletbe 
sincsenek utalva, azaz egyszerűen szólva el fognak tűnni. 
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A tény az, hogy az Országgyűlésnek, a jó ügyben eljárni kívánó 
képviselőknek nem sok döntési lehetőségük, döntési pont maradt. Így csak a 
példálózás marad, alátámasztásaként annak, hogy ez a törvénytervezet 
elfogadhatatlan. Azonban úgy gondolom, hogy ez nem csak az LMP számára 
elfogadhatatlan, hanem minden felelősséget érző állampolgár számára is. 
Köszönöm szépen a figyelmet. Ezzel szerettem volna az LMP képviseletében 
hozzájárulni a vitához. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az ülésvezetési feladatokat visszaadom 

elnök asszony számára. 
 

(Az ülés vezetését Schmuck Erzsébet, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy ki kíván még részt venni a 

vitában. (Jelzésre:) Hajdu képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
HAJDU LÁSZLÓ (DK): A parlamentben már szóltam erről a 

törvényről, csak megemlítem, úgy gondolom, hogy Budapestet és az 
agglomerációt is érinti ez a törvény. Annak idején ezekben a padsorokban 
ülhettem, amikor a Balaton-törvényt kiküzdötték a Balaton környéki 
települések polgármesterei és országgyűlési képviselői. Emlékszem arra, hogy 
akkor mennyire erős volt ebben a fenntartható fejlődés szellemisége, és ez lett 
kodifikálva és garantálva a törvényben. Ebben a tekintetben - biztos úrral 
egyetértve - jelentős visszalépés van. Ez egyértelmű. 

Magáról az előterjesztésről ki kell mondani, hogy ez egy üzleti érdeket 
szolgáló előterjesztés, ennek nem sok köze van a fenntartható fejlődéshez. 
Attól kezdve, hogy alacsonyabb szintre vittük, mint maga a törvény, ez 
lehetőséget ad arra, hogy a bizottság ellenőrzése alól is kikerül, hiszen a 
kormányrendelet vagy a miniszteri rendelet nem kerül ide elénk. Nyilván ha 
csatolva lett volna a törvényhez, korábban ilyen gyakorlat volt egyébként, 
hatástanulmány volt mellé csatolva, és a kormányrendelet vagy a miniszteri 
rendelet tervezete is mellé volt téve, különben visszaadta. Voltam alelnöke a 
régi környezetvédelmi bizottságnak, ha ezek nem voltak, visszaadtuk 
kormánypárti képviselőként a saját kormányunknak. 

Most pillanatnyilag olyan nagy horderejű ennek a három törvénynek a 
hatályon kívül helyezése, ami szerintem katasztrofális csapás a magyar 
környezetvédelemre, a fenntartható fejlődésre és a környezetvédelem minden 
ágára. Nem lehet szavakat találni, hogy ez itt van az asztalon. Ezt mondtam el 
a parlamentben is. Erről most úgy folyik itt tárgyalás, mintha nem a 
jövőnkről, nem a természetvédelem különböző ágairól, az épített környezetről, 
a vízgazdálkodásról szólna. Mindent érint ez a törvény, hiszen nem lehet 
ismerni azt a miniszteri rendeletet, amely majd egyszer megszületik. 

A balatoni rehabilitációs részével kapcsolatban még egyetlen 
megjegyzésem lenne. Lehet, hogy a Balatonhoz való hozzáférés a jövőt illetően 
majd csak az üzletembereknek - vagy azoknak, akik meg tudják fizetni - lesz a 
privilégiumuk, az összes többi ember pedig a Balatont csak úgy kívülről 
nézegetheti, vagy videóról. Nem tudjuk támogatni mi sem, ezt mondtam el a 
parlamentben is, úgy gondolom, itt sem. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kepli képviselőtársam jelezte, hogy szólni 
kíván. 

 
KEPLI LAJOS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, csak 

nagyon röviden. Valóban a szakmai aggályok nagyon részletesen elhangzottak, 
úgyhogy én is inkább mint országgyűlési képviselő, mint Balaton-parton élő 
ember és mint Balaton-parti választókerületből érkezett országgyűlési 
képviselő, az ezzel kapcsolatos félelmeimnek adnék hangot. 

A Balaton-törvényből már eddig is nagyon sok minden volt, ami csak 
papíron maradt meg. Annak idején, amikor 2000-ben el lett fogadva, azóta 
sem sikerült sok mindent megvalósítani belőle. De hogy még ebből a szintből 
is visszalépjünk, és tulajdonképpen a szabadrablás prédájává váljon a 
Balaton-part, az számunkra is elfogadhatatlan és rendkívül aggályos. Aki ott 
él, vagy aki nyitott szemmel jár, nem is kell hozzá ott élni, csak figyelni a 
híradásokat, hogy kik és milyen érdekcsoportok szerezték meg az elmúlt 
években a vízparti területek túlnyomó többségét, hányadát. Innentől kezdve 
nincs senkinek kétsége afelől, hogy miért történik most ezeken a területeken 
visszalépés, hiszen egyértelműen az ott készülő tervezett beruházások célját 
kell hogy szolgálja minden, legalábbis a kormány szemszögéből. Itt 
természetvédelmi vagy tóvédelmi érdek, a Balaton védelmének érdeke nem 
nagyon játszik szerepet. Teljesen egyértelmű, hogy mindent ennek fognak 
alárendelni, és még csak nem is törvényi, hanem kormányrendeleti, illetve 
miniszteri rendeleti szinten fogják ezeket a kérdéseket szabályozni. 

Valóban az volna célszerű, az volna kívánatos, hogy a magyar emberek 
számára, bárki számára egyformán hozzáférhetővé váljon a Balaton. Ez az 
északi parton már most is csak elvétve valósul meg. Nyilván ez a 30 százalékos 
parti sétány, amit annak idején a Balaton-törvény szabályozott, hogy a 
belterületek 30 százalékát hozzáférhetővé kell tenni, nagyon sok településen 
nem tudott azóta sem megvalósulni, és egyre kevesebb az olyan szabadon 
hozzáférhető terület, amit bárki akár belépődíj megfizetése nélkül vagy 
anélkül, hogy el lenne kerítve, használhat és hozzáférhet. Természetesen a 
nádasokért is aggódunk, amelyek szintén egyre fogyatkoznak, és törvényesen 
vagy törvénytelenül, de nagyon sok helyen irtják ki és létesítenek a helyén 
akár kibetonozott kikötőt vagy más egyebeket. Természetesen a balatoni 
turizmust fejleszteni kell, a kikötőket is, és ebbe a vitorlázás is beletartozik, de 
biztos, hogy a tó ökológiájának a figyelembe vétele nélkül, az ökológiai 
szempontok figyelembe vétele nélkül ez hosszú távon nem lesz fenntartható, 
nem lehet fenntartható turizmust sem anélkül létrehozni. Ezek miatt a 
szempontok miatt, és még egyébként nagyon sok más szempont miatt, amit 
most itt nem említettem meg, a Jobbik részéről nem támogatható a javaslat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-

e még valaki hozzászólni a vitához. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, hogy nem. 
Akkor megadnám a szót Füleky Zsolt helyettes államtitkár úrnak, hogy 
reagáljon. 

Válaszok 

FÜLEKY ZSOLT helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm 
szépen a szót, elnök asszony. Nagyon röviden, a részletek mellőzése nélkül 
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szeretnék reagálni a mostani képviselői hozzászólásokra, illetve 
biztoshelyettes úr álláspontjára. Azok a szempontok, amelyek alapján 
nekifogtunk a területrendezési törvények egységesítésének és 
korszerűsítésének, itt elhangzott a digitális alaptérkép és a hozzáférhetőség, az 
ingyenes hozzáférhetőség biztosítása, ez több éves szakmai és jogászi 
előkészítő munka eredménye, az is, hogy most itt lehetünk önök előtt és ezt a 
törvénymódosítást vitathatjuk. 

Ez azért nagyon fontos, mert szakmailag, ahogy képviselő úr is mondta, 
a Balatonról szóló törvény volt az első olyan területrendezési törvény, ami 
szinte egyhangúlag került megszavazásra annak idején a parlamentben. A 
legfőbb szempontunk az volt, hogy ezek a védelmi szintek a szakmai oldalon a 
legmesszebbmenőkig támogatva legyenek, azok a védelmi szintek, amelyeket 
eddig bármilyen szinten a jogszabályok biztosítottak, azok ne csorbuljanak. 
Ezekből továbbra sem engedtünk. Azok az aggályok, amelyek itt most 
felmerültek, a jogszabályi hierarchiában betöltött különböző szintektől 
függhetnek, de szakmai tekintetben ezek sértetlenek és változatlanok. 

Hogy most a jogalkotásról szóló törvény módosítása kapcsán az 
Igazságügyi Minisztériummal hosszas egyeztetést követően vannak olyan 
rendeleti részek, amelyeket a törvényből akár kormány-, akár miniszteri 
rendeleti szintre tettünk, ez nem jelenti semmilyen körülmények között a 
védelmi szintek bármilyen módosítását, illetve degradálását. Ezt fontos 
hangsúlyozni, mert a szakmai tevékenységünknek is a legfőbb irányítója, hogy 
a településkép, a természeti és az épített környezet legmesszebbmenőkig való 
támogatásáról és védelméről szól, így az előttünk álló törvényjavaslat is 
kizárólag ezt szolgálja, hogy Magyarországnak a legkorszerűbb digitális 
térképre rajzolt és tervezett egységes iránymutatása legyen mind a megyei, 
mind a települési önkormányzatok szabályozására és tervalkotására 
vonatkozóan. Épp ezért most már elengedhetetlen, halaszthatatlan volt ennek 
a törvénynek egyrészt az Országgyűlés, másrészt az önök elé való benyújtása, 
mivel olyan rohamosan fejlődik mind a technika, mind a tervalapú 
szabályozások körülményei, hogy ezek most már kizárólag egységesen 
kezelendők, a szakágakat is belevéve. Huszonként olyan szakágat próbálunk 
meg egységesen kezelni, hogy ugyanazon digitális alaptérképre dolgozzon az 
ország területén mindenki, amelynek a követelményeit szeretnénk 
viszontlátni a megyei és önkormányzati tervekben. 

Sokáig tartó, folyamatos, teljes körű, úgy érzem, a társadalmi 
egyeztetés, amelyet most már több évre, akár három évre visszamenőleg is 
saját magam koordinálok, ebből kifolyólag a Balaton kiemelt fontosságú az én 
szempontomból is. Benne vagyok a Balatoni Fejlesztési Tanácsban, illetve a 
Balatoni Szövetségnek is folyamatosan meghívott tagja vagyok, a törvény 
előrehaladásáról időről időre mindig tájékoztatom a szövetség tagjait. Így a 
részleteket tekintve akár a kikötők, akár a nádasok védelmére vonatkozóan, 
akár ökológiai, akár limnológiai szempontokból is, azt hiszem, a munkába 
bekapcsolódó szakemberek is egyöntetűen mondhatják, hogy teljes körű 
partnerségre és szakmaiságra találtak a részünkről. 

Amiket biztoshelyettes úr is említett a tegnapi levelében, való igaz, hogy 
sok egyeztetés ellenére a legvégső tervezetünket nem látták, ebből kifolyólag 
lehet az, hogy vannak olyan részek, amelyeket észrevételezett, de mi az 
észrevételeknek megfelelően javítottunk a jelen javaslatban. Itt csak egyet 
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említenék. A százalékos szabályokat - amelyek az erdészetre vonatkozó 
szabályokat érintik - most a bizottsági módosítóban visszavettük. A Balaton 
vízpart-rehabilitációs terveinek tartalma, amely a védettségi szintet, a 
szabályok szigorát tekintve egyáltalán nem lazult és nem változott, ebben 
annyi változás lesz a végrehajtási rendeletek szintjén, hogy amíg most 43 
vízparti településnek önálló tárca nélküli miniszteri rendelet szabályozta a 
vízparti rehabilitációs tervét, ezeket most egységesítjük, és a védelmi szinteket 
változatlan formában átvezetjük. 

Az övezeti tervlapokra vonatkozóan a felvezetőmre térnék vissza. Ott 
továbbra is az az álláspontunk, hogy való igaz, hogy kikerültek törvényi 
szintről rendeleti szintre bizonyos tervlapok, de továbbra is határozott 
véleményünk, hogy attól, hogy nem törvényi, hanem kormány-, illetve 
miniszteri rendeleti szinten szabályozzuk, a védelmi szintek nem változnak. 
Köszönöm szépen, elnök asszony. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A részletes vita ezen szakaszát lezárom. 
Áttérünk a második szakaszra, a bizottsághoz benyújtott módosító 

javaslatok megvitatására, illetve támogatott javaslat esetén bizottsági 
módosító javaslat benyújtására. A háttéranyag 1-5. pontjához tartozó 
módosító javaslatokat Csárdi Antal frakciótársammal együtt jegyezzük. 
Ezeknél a pontoknál - a költségvetési törvény részletes vitájánál már 
alkalmazott módszer, gyakorlat szerint - az időnkkel való takarékoskodás 
érdekében azzal a javaslattal élek, hogy a levezető elnöki szerep átadása és 
visszavétele nélkül tenném meg a javaslat indokolását, de mindig jelezni 
fogom, hogy éppen melyik szerepben szólok hozzá. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ez így elfogadható-e. Kérem, 
jelezzék, ha igen. (Jelzésre:) Úgy látom, hogy igen. Akkor eszerint fogok 
eljárni. 

Határozathozatalok 

Tehát akkor az 1. pontban foglalt módosítás azt indítványozza, hogy a 
törvény alapvető fogalmai közé tartozó, a területhasználati egységre 
vonatkozó definíciót beemelje a törvény értelmező rendelkezései közé. 

Kérem majd az előterjesztő Miniszterelnökség helyettes államtitkárát, 
jelezze, illetve ismételje meg, hogy a részletes vita e szakaszának egészére 
vonatkozóan közölt álláspont a kormány vagy a tárca véleménye, bár ezt már 
mondta, de mikrofonba kérem mondani. Levezető elnökként kérdezem az 
előterjesztő véleményét, aki én vagyok, de tulajdonképpen itt egy 
értelmezésről van szó. Tisztelettel megkérdezem a kormány álláspontját, hogy 
mi erről a véleménye. 

 
FÜLEKY ZSOLT helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm 

szépen. Az 1. pontot támogatjuk, amely a területfelhasználási egységre 
vonatkozik. Támogatjuk azt az előterjesztését elnök asszonynak, képviselő 
asszonynak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés, 

észrevétel a javaslattal kapcsolatban. Ha nincs, akkor kérem, szavazzunk! Ki 
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támogatja az 1. módosító indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság egyhangúlag támogatta a módosító javaslatot. 

Következik a háttéranyag 2. pontja, melynek az a célja, hogy a kikötők 
létesítése témakörben a hatályon kívül kerülő Balaton-törvénynek a 
természetes partszakaszokra vonatkozó legfontosabb korlátozásai 
megmaradjanak az új törvényben. Megkérdezem a kormány álláspontját. 

 
FÜLEKY ZSOLT helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm 

szépen. Ezt rendeleti szinten fogjuk szabályozni, ezért nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés, észrevétel a 

módosító javaslattal kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) 
Ha nincs, kérem, szavazzunk róla! Aki támogatja a javaslatot, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, 1 
nem szavazat ellenében, 5 tartózkodással szavazott. 

A 3. pontban ismertetett módosítás pontosítja és egyértelműsíti a 
bekezdést, ugyanis az elhagyandó részben foglaltakat az előtte lévő 
kormányrendeleti hivatkozás már biztosítja. Kérdezem a kormány 
képviselőjét. 

 
FÜLEKY ZSOLT helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm 

szépen. Ezt nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Észrevétel, hozzászólás képviselőtársaim 

részéről van-e? (Nincs jelentkező.) Nincsen. 
Ha nincs, kérem, hogy aki támogatja, kézfeltartással jelezze! 

(Szavazás.) (Szavazás.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, 6 nem szavazat 
ellenében, tartózkodás nélkül szavazott. 

A 4. pontban javasolt változtatást az indokolja, hogy megvalósuljon a 
már meglévő nagy kiterjedésű zagyterek és különösen a hamarosan 
létesítendő új zagyterek szabályozásának megfelelő törvényi szintű 
megjelenítése. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
FÜLEKY ZSOLT helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatják. Észrevétel van-e? (Nincs jelentkező.) 

Észrevétel nincs a képviselőtársaim részéről. 
Szavazzunk! Aki támogatja a javaslatot, kézfeltartással jelezze! 

(Szavazás.) Ki nem támogatja? Ki tartózkodott? Megállapítom, hogy 2 igen 
szavazat, 6 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás. Köszönöm szépen. 

Az 5. pontban azért javasoljuk a jelölt rész elhagyását, mert a zagyterek 
kotrással történő bolygatása a tó iszaposodásához és más környezeti károkhoz 
vezethet. Az így létesített kikötő jelentős műszaki beavatkozás nélkül nem 
tartható fent. Kérdezem a kormány álláspontját. 
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FÜLEKY ZSOLT helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm 
szépen. Nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Nem támogatják. Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelentkező.) 

Nincs. 
Szavazzunk! Aki támogatja a javaslatot, kézfeltartással jelezze! 

(Szavazás.) Ki nem támogatja? Ki tartózkodott? Megállapítom, hogy a 
bizottság 3 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül nem 
támogatta a módosító javaslatot. Egyúttal megállapítom - mert talán nem 
mondtam mikrofonba -, hogy a 2., 3., 4., 5. javaslatot a bizottság nem 
támogatta. 

Következik a 6. és a 7. pontról való szavazás. A 6. és a 7. pont összefügg 
egymással, ezekről együtt döntünk. Csenger-Zalán Zsolt fideszes képviselő 
módosító javaslatában térképi pontosításokat kezdeményez. Kérdezem a 
kormányt, hogy támogatja-e. 

 
FÜLEKY ZSOLT helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm 

szépen. Ezeket sem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdés, észrevétel? (Nincs 

jelentkező.)  
Akkor kérdezem, ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) Ki 

nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
a bizottság 9 tartózkodó szavazat mellett egyhangúlag tartózkodott. Köszönöm 
szépen. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a bizottság tagjainak van-e módosító 
javaslat benyújtására irányuló szándéka. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, hogy 
nincs. 

Mivel a bizottság támogatott egy módosító indítványt, ezért ennek 
megfelelően részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot kell 
benyújtanunk. Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja és benyújtja-e a 
bizottsági módosító javaslatot, vagyis az 1. pontot, amit megszavaztunk. 
Kérem, kézfeltartással szavazzanak! (Szavazás.) Egyhangúlag megszavaztuk. 

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 
támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag lezárjuk a 
részletes vitát. 

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja és benyújtja-e a részletes vitát 
lezáró jelentést. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki 
tartózkodik? Ki van ellene? (Szavazás.) A bizottság 7 igen szavazattal, 2 nem 
szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

Még annyit ehhez a napirendi ponthoz, 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 
kisebbségi véleményt. 

Kérdezem a bizottságot, hogy a határozati házszabály 117. § (1) 
bekezdése alapján kíván-e előadót kijelölni, aki a bizottság jelentését az 
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Országgyűlés ülésén ismerteti. Kérdezem, hogy kíván-e valaki többségi 
véleményt előadni. 

 
KONCZ FERENC (Fidesz): Én beviszem. 
 
ELNÖK: Jó, akkor Koncz képviselőtársam a többségi véleményt 

ismertetni fogja. Szavazzunk erről! (Szavazás.) Egyhangú. 
A kisebbségi véleményt Kepli képviselőtársam vagy én képviselném. 

Nem tudom, így dönthetünk-e, mert lehet, hogy külföldön leszek, 
Katowicében. Amennyiben akadályoztatva leszek, kérem, hogy Kepli 
képviselőtársam helyettesítsen, vagy mondja el a kisebbségi véleményt. 
Szeretném megkérdezni, hogy így a bizottság ezt támogatja-e. Nem kell 
dönteni, akkor egyszerűbb, akkor ez így fog történni. 

Köszönöm az előterjesztő és szószóló úr részvételét. A napirendi pontot 
lezárom. Köszönjük szépen. 

Az újrahasznosított papír kötelező használatáról szóló 
határozati javaslat (H/3420. szám)  
(Bősz Anett (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Egy picit türelmet kérek, mert dr. Andréka Tamás főosztályvezető úr, 
aki a második napirendi ponthoz jött, a Mezőgazdasági bizottság ülésén van, 
de javasolhatom, hogy vegyük előre a 3. napirendi pontot, Bősz Anett 
képviselő asszony itt van, hogy haladjunk. (Közbeszólások: Igen!) 
Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel egyetértenek-e. (Szavazás.) A 
bizottság tagjai egyhangúlag egyetértenek. Nem fog sokáig tartani. 

Megkérem szépen Bősz Anett képviselőtársamat, hogy a 3. napirendi 
pontot vegyük előre, ez pedig az újrahasznosított papír kötelező használatáról 
szóló 3420. számú határozati javaslat. Itt a tárgysorozatba vételéről kell a 
bizottságunknak állást foglalni. Megadom a szót Bősz Anett képviselő 
asszonynak. 

Bősz Anett hozzászólása 

BŐSZ ANETT (független): Köszönöm a szót, elnök asszony. Köszönöm 
a lehetőséget, hogy ezt a határozati javaslatot előadhatom itt, a bizottság előtt. 
Ennek a lényege abban áll, hogy az önkormányzatok, az állami szervek, az 
önkormányzati és állami tulajdonú gazdálkodó szervek kizárólag 
újrahasznosított papírt használhatnának a jövőben. Ez több szempontból 
fontos, és azt gondolom, hogy szakbizottság lévén, nem kell különösen 
érvelnem emellett, ugyanakkor szeretnék egy olyan adatot ismertetni önökkel, 
hogy az újrahasznosított papír előállítása, szemben a fából bármilyen módon 
előállított papírral szemben, 64 százalékkal kevesebb energiába is kerül, ilyen 
módon tehát duplán nyernénk azzal, ha az állami szervek kizárólag 
újrahasznosított papírt használnának. Nagyon nagy papírigényű szakma az 
államigazgatás, nagyon nagy papírigénnyel rendelkeznek az önkormányzatok 
különböző munkafolyamatai is, úgyhogy nagyon kérem önöket, hogy 
támogassák ennek a javaslatnak a tárgysorozatba vételét, fontos előrelépés 
lenne az újrahasznosított papír és hazánk szempontjából. Nagyon szépen 
köszönöm, nem rabolom tovább az idejüket. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, a bizottság tagjai részéről ki 

kíván hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Én szeretnék hozzászólni, és addig 
átadom az ülésvezetést alelnök úrnak. 

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

 
ELNÖK: Elnök asszonyé a szó. 

Hozzászólások 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm szépen. Amellett, hogy 
magam is az LMP részéről támogatni tudom a javaslatot, én még néhány 
további szempontot kiemelnék azon túl, amit a képviselőtársam elmondott. 
Azt látnunk kell, hogy a természeti erőforrások felhasználásával készülő 
alapanyagok, így a papír szelektív gyűjtése és az újrahasznosított papír 
használatának kötelezettsége nemcsak azért fontos, mert a kormány legutóbbi 
intézkedései az ágazat zavartalan és hatékony működését veszélybe sodorták, 
aminek sajátos megnyilvánulása a kukákban tornyosuló szemét, a szelektív 
gyűjtés megtorpanása és az újrahasznosítás elégtelen szintje. 

Ennél még nagyobb probléma az, hogy jelentős mértékű anyag- és 
energiapazarlást okoz, és ezzel az indokoltnál és az elkerülhetetlennél 
lényegesen nagyobb mértékben vezet a természeti erőforrások 
túlhasználatához. Mindez fenntarthatósági szempontból elfogadhatatlan, 
ezért támogatom a javaslatot. 

 
(Az ülés vezetését Schmuck Erzsébet, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy kíván-e még valaki hozzászólni. Még van 

lehetőség hozzászólni. (Jelzésre:) Hajdu képviselőtársam szeretne egy 
mondatot hozzátenni. 

 
HAJDU LÁSZLÓ (DK): Tisztelt Képviselő Asszony! Ma reggel, amikor 

jöttem, akkor jöttek a kukások a szelektív anyagért. A kapum előtt két kuka is 
van, de ma csak a papírt vitték el, a többit nem. Kérdeztem tőlük, és azt 
mondták, hogy a papírral nincs probléma, azt tudjuk hasznosítani, de a 
másikban, ami van, abban van a műanyag és a fém, annak igazán nincsen meg 
a piaca, de a papírnak megvan a piaca. 

Fontosnak tartom, hogy törvényileg is szabályozva legyen, noha én azt 
látom, hogy a lakosság nagyon fegyelmezetten gyűjti. Most nem az 
államigazgatási papírról, az önkormányzati papírról vagy a kormányoknál 
felhasznált papírról van szó, hanem egyszerűen a lakossági fegyelemre 
akartam rámutatni, hogy az utcán mindenhol kint voltak szépen sorban, 
mindenhol termelődik egy kukányi papír a lakosságnál. Ez igen nagy 
mennyiség ekkora lakosságszámnál, mint mondjuk a főváros vagy egy kerület. 
Ehhez jön még hozzá az, amire az előterjesztő is hivatkozik, hogy az 
intézményekben, az önkormányzatoknál is sok helyen milyen nagy a 
papírfelhasználás. Nyilván ilyen mennyiségű anyag újrahasznosítása 
nemzetgazdasági érdek is. Támogatom. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kepli képviselő úr is hozzá kíván szólni. 
 
KEPLI LAJOS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Én is csak egy mondatot. 

Köszönjük szépen az előterjesztést. A környezetvédelem hierarchiája 
tekintetében a megelőzés a hasznosítást mindig megelőzi, vagy magasabb 
szinten áll, éppen ezért amellett, hogy támogatjuk ezt az előterjesztést vagy 
ennek a napirendre vételét, mindig természetesen az is nagyon fontos, hogy a 
hulladékpapír keletkezését megelőzzük, vagy a papírfelhasználást 
csökkentsük, tehát a lehető legtöbb folyamatot megpróbáljuk elektronikus 
útra terelni. Természetesen tudjuk, hogy az energia előállítása szintén 
környezetterhelő, de valamilyen módon természetesen ezeket az 
adminisztrációkat is intézni kell, tehát sajnos teljesen megkímélni nem tudjuk 
magunkat tőle. Nagyon fontos, hogy az, aminek muszáj papíralapon történnie, 
például adminisztrációs dolgokhoz akár vagy más egyéb folyamatokhoz 
muszáj papírt felhasználni, akkor az a lehető legnagyobb arányban legyen 
újrahasznosított papír, úgyhogy támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő asszony kíván reagálni. 

Parancsoljon! 

Válaszok 

BŐSZ ANETT (független): Nagyon köszönöm a hozzászólásokat és még 
egyszer a lehetőséget. Nagyon fontos szempontokat vetettek fel, és 
természetesen a Magyar Liberális Párt is elsődlegesen az e-ügyintézés mellett 
áll ki, ugyanakkor a papírigény ezzel csak bizonyos mértékig csökkenthető. 
Tehát én azt gondolom, hogy valóban van relevanciája és keresnivalója ennek 
a határozati javaslatnak az Országgyűlés előtt is. Persze, egyetértek azzal, hogy 
a természeti erőforrások túlhasználását mindenekelőtt meg kell előznünk. 

Amire a képviselő úr utalt, hogy a lakossági fegyelem fontos, igen, 
fontos, abban az esetben tudjuk szerintem a polgárokat rábírni arra, hogy 
minél nagyobb arányban vegyék igénybe a szelektív hulladékgyűjtés 
lehetőségét, ha azt látják, hogy ennek eredménye van, és adott esetben még a 
gazdasági növekedésünkben is megmutatkozik az, hogy jól gazdálkodtunk az 
erőforrásunkkal, illetve a hulladékainkkal. Még egyszer megköszönöm a 
lehetőséget önöknek. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most döntenünk kell a tárgysorozatba 
vételről. Megkérdezem, hogy ki az, aki támogatja a javaslat tárgysorozatba 
vételét. (Szavazás.) Három. Ki van ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Hét. Köszönöm szépen.  

Köszönöm képviselő asszonynak a jelenlétét, és ezt a napirendi pontot 
lezárom. 

Egyebek 

Úgy látom, Andréka Tamás főosztályvezető úr még nem érkezett meg, 
ezért javaslom, hogy vegyük előre az egyebek napirendi pontot, hogy 
haladjunk. Azt kérdezem, hogy ezzel egyetért-e a bizottság. (Jelzésre:) Nagyon 
is egyetért. 
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Az egyebek között szeretném bejelenteni, hogy nagyon nagy 
valószínűséggel ebben az évben ez az utolsó ülésünk. Látom, mindenki 
szomorú (Derültség.), de ez történt. A legvégén fogok mindenkinek boldog 
karácsonyt kívánni. 

Megkérdezem, hogy van-e az egyebek között valakinek 
hozzászólnivalója, hozzászólása. (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor 
gyakorlatilag az egyebeket is lezárom, és nagyon remélem, hogy megérkezik 
Andréka Tamás főosztályvezető úr. 

Nem érkezett meg, nincs módosító javaslatunk, előterjesztő nélkül is 
tárgyalhatjuk. Akkor tárgyaljuk. (Jelzésre:) Alelnök úr jelzi, hogy haladjunk.  

Egyes agrárszabályozási tárgyú törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/3630. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

Rátérünk a 2. napirendi pontra, az egyes agrárszabályozási tárgyú 
törvények módosításáról szóló T/3630. számú törvényjavaslat részletes 
vitájának kapcsolódó bizottságként történő lefolytatására. 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 az európai uniós jogból 
eredő kötelezettségeknek, és illeszkedik-e a jogrendszer egészébe. Mivel 
előterjesztő a kormány részéről nincs, én most rögtön megkérdezem a 
bizottság tagjait, hogy ki kíván hozzászólni a részletes vita e szakaszában. 
(Jelzésre:) Varga Gábor képviselőtársam, parancsoljon! 

Hozzászólások 

VARGA GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót. Többségi véleményt 
mondanék. A bizottság megállapítja, hogy a T/3630. számú, egyes 
agrárszabályozási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdés szerinti 
Alaptörvényből eredő, illetve szükséges jogi és jogalkotási követelményeknek. 
A törvényjavaslat célja az agrárminiszter feladatkörét érintő törvények 
jogalkalmazók részéről felmerült, illetve az elmúlt év tapasztalatai alapján 
szükségessé vált szakmai módosításainak elvégzése, valamint más 
törvényekkel való szabályozási összhang megteremtése. További cél az 
egységes jogalkalmazás elősegítése, a közfeladatok hatékonyabb ellátása. A 
javaslattal az Agrárminisztérium egy csomagba építette azon 
törvénymódosítási igényeit, amelyek vagy rövid terjedelmüknél fogva, vagy 
technikai tartalmukra tekintettel nem igénylik azt, hogy az Országgyűlés 
külön-külön foglalkozzon velük, azonban hatályba lépésüket tekintve még a 
2018. évi őszi ülésszakban indokolt az elfogadásuk. A javaslat 16 törvény 
módosítását tartalmazza. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy ki kíván még 

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, hogy senki. A részletes vita e 
szakaszát lezárom. 
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Áttérünk a második szakaszra. Képviselői módosító javaslatot nem 
nyújtottak be a bizottsághoz, így kérdezem, hogy a bizottság tagjainak van-e 
módosító javaslat benyújtására irányuló szándékuk. (Nincs jelentkező.) Úgy 
látom, hogy nincs. 

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. 
(Szavazás.) A bizottság 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett lezárta. 

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja és benyújtja-e a részletes vitát 
lezáró jelentést. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) Ki van ellene? (Szavazás.) A bizottság 7 igen 
szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

Kérdezem a bizottságot, hogy a határozati házszabály 117. § (1) 
bekezdése alapján kíván-e előadót jelölni, aki a bizottság jelentését az 
Országgyűlés ülésén ismerteti. (Varga Gábor jelentkezik.) 

Szavazzunk arról, hogy Varga képviselőtársunk ismerteti a 
bizottságunk javaslatát! (Szavazás.) Egyhangú. 

Az ülés berekesztése 

Lezárom ezt a napirendi pontot, és ezzel együtt lezárom a mai 
bizottsági ülésünket is. Mindenkinek nagyon kellemes karácsonyi ünnepeket, 
boldog új esztendőt kívánok! Remélem, ebben az évben már nem kell, hogy 
sor kerüljön ülésre. Mindenkinek köszönöm szépen az ez éves munkát. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 06 perc) 

Bencsik János 
a bizottság alelnöke 

 

Schmuck Erzsébet 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika 


