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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 19 perc) 

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

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok! Javasolom, hogy kezdjük el a mai bizottsági 
ülést. Tehát a mai, február 18-ai ülést ezennel megnyitom. Tisztelettel 
köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, vendégeinket, és akik az ülésre 
érkeztek. 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, senki nem jelezte 
távollétét.  

A mai ülésünk napirendi pontjaira az alábbiakban tettem javaslatot: 
1. napirendi pontként az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat T/3746. szám alatt. Ez 
Arató Gergely, dr. László Imre, Székely Sándor és Varju László képviselők 
önálló indítványa, illetve 2. napirendi pontként egyebek vannak. Azt kérem, 
hogy aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a mai napirendi pontokat elfogadta. 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény módosításáról szóló T/3746. számú törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba 
vételéről) 

Rátérünk az 1. napirendi pontra, az állatok védelméről és kíméletéről 
szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról szóló T/3746. számú 
törvényjavaslatra. Itt most tárgysorozatba vételről van szó, erről kell a 
bizottságunknak állást foglalnia.  

Előzetesen azt jelezték, hogy Arató Gergely képviselő úr fog az 
előterjesztők nevében szólni. Arató képviselőtársunk nem érkezett meg, így 
akkor most nem tudom őt természetesen felkérni, hogy indokolja meg az 
indítványt. Így azt kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül kíván-e valaki 
hozzászólni a vitához. (Nem érkezik jelzés.) Megállapítom, hogy nem. 

Határozathozatal 

Most szavaznunk kell a tárgysorozatba vételről. Megkérdezem, ki az, 
aki támogatja, hogy tárgysorozatba vegyük az indítványt. (Szavazás.) Kettő. 
Ellene volt? (Szavazás.) Öt. Tartózkodás nincs.  

Megállapítom, hogy a bizottság a tárgysorozatba vételt nem 
támogatta.  

Egyebek 

Rátérünk a 2. napirendi pontra, az egyebekre. Néhány pontról, 
kérdésről szeretném a tisztelt bizottságot tájékoztatni. Elsőként arról, hogy a 
Külügyi Igazgatóságról felkérés érkezett, hogy előadóként vegyek részt az 
európai megújulóenergia-fórum, az EUFORES és a magyar Országgyűlés 
által közösen szervezett szakmai találkozón március 1-jén. A felkérést 
elfogadtam. Köszönöm szépen.  

Második: megkeresés érkezett a… 
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DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Csak jelezni 
szeretném, hogy én is kaptam egy ilyen meghívást, de ezen a napon 
külföldön leszek, úgyhogy nem tudok ott lenni.  

 
ELNÖK: Sajnálom! Más a bizottság részéről, amiről esetleg nincs 

információm? Bencsik alelnök úr? Nem kapott, és nem vesz részt; kapott, és 
nem tud részt venni… 

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Kaptam, és nem 

tudok részt venni.  
 
ELNÖK: Kapott, és nem tud részt venni. 
Menjünk tovább! Tehát megkeresés érkezett az ENSZ 

környezetvédelmi programjának - UNEP - genfi központú európai regionális 
irodájától egy formális kapcsolatfelvételre. A fő téma az ENSZ fenntartható 
fejlődési céljai. Bencsik alelnök úrral egyeztetve - a Külügyi Igazgatóság 
bevonásával - pozitívan reagáltunk a levélre, és várjuk a fejleményeket.  

A következő a különfélék között, hogy most, az ülést megelőzően 
megbeszélést folytattunk dr. Bándi Gyulával, a jövő nemzedékek 
szószólójával és munkatársaival. Ezen jelen volt még Simon Gergely, a 
Greenpeace Magyarország vegyianyag-szakértője. A következő pontokról 
volt szó, ezért ezt szeretném elmondani: Bándi jövő nemzedékek szószóló úr 
meg fogja küldeni nekünk azt a teljes anyagot, amit benyújtottak az 
Alkotmánybírósághoz az erdőtörvénnyel kapcsolatosan. Ezt természetesen 
minden bizottsági tagunk meg fogja kapni.  

Arról is tájékoztatást kaptunk, hogy dolgoznak egy olyan 
alkotmánybírósági beadványon, amely a területfejlesztésről és a 
területrendezésről szóló törvényhez kapcsolódik. A bizottsági ülésen a 
szószóló úr az aggályait elmondta, ezen dolgoznak, hogy ezeket az 
aggályokat papírra vessék, illetve beadványban benyújtsák az 
Alkotmánybíróságnak.  

Harmadik pontként beszéltünk a Liszt Ferenc repülőtérrel 
kapcsolatos helyzetről, a zajszennyezésről és az ezzel kapcsolatos 
egyeztetésekről. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megkereste 
Tarlós főpolgármester urat is, tehát vannak egyeztetések ezzel kapcsolatban. 
Bándi Gyula úr elmondta, biztos, hogy ők egy olyan javaslatot szeretnének 
megfogalmazni, hogy ha abban az éjszakai időszakban, ami a mélyalvás 
időszaka, ha ezt megsértik leszállással a repülők, akkor komolyan bírságolni 
kellene őket; egy komolyabb bírság komolyabban késztetné őket arra, hogy 
ne érkezzenek ebben az időszakban. De természetesen tájékoztatni fognak 
bennünket az ezzel kapcsolatos elképzeléseikről, hogy még melyek azok a 
lépések, amit meg kell tenni. Egyébként szervezetekkel, civilekkel, nem 
civilekkel ők is folyamatosan egyeztetnek.  

És egy negyedik pont, amiről igazából részletesebben beszéltünk: a 
környezetikár-felelősség rendszerének törvényi szabályozását tekintik át, és 
ezzel kapcsolatosan kívánnak majd javaslatokat megfogalmazni, hogy 
hogyan lehetne hatékonyabban érvényesíteni. Egy elemről részletesebben 
szóltunk, ez a kötelező kármentesítési alapnak a létrehozása, amelyben 
biztosítótársaságokkal is és szakmai szervezetekkel tárgyalnak. 



 7

Tehát én röviden ezzel kapcsolatban, a találkozó és a különfélék 
kapcsán ezt szerettem volna elmondani. Megkérdezem, hogy tagjaink közül 
bárkinek egyebek között, különfélék között van-e bejelentenivalója. 
(Jelzésre:) Hajdu képviselőtársamnak adom meg a szót.  

 
HAJDU LÁSZLÓ (DK): Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! A Liszt 

Ferenc repülőtér most a tájékoztatóban megjelent, és a budapesti kerületek, 
amelyek érintett kerületek, szinte mindegyik nevében mondhatom, hogy ott 
olyan hihetetlen fejlesztések zajlanak, és nem tudom, ezek milyen úton-
módon vannak engedélyezve, de nem sok beleszólása van a kerületeknek, 
csak azt tapasztaljuk, hogy ez a szállítás most már az éjszakai órákra is 
átterjedt. És egyre hangosabb gépek is jönnek, mert valószínűleg hatalmas 
áruteherrel érkező gépekről van szó. Lehet érezni, hogy leszállásban is 
nagyobb hanggal jön, mint a szokásos. Tehát ezzel a Liszt Ferenc repülőtér-
üggyel szerintem kellene nekünk foglalkozni. Anno, emlékszem rá, 
tízegynéhány évvel ezelőtt egyszer keresztre feszítettük őket, a repülőtér 
vezérkara, mindenki itt volt. (Arató Gergely megérkezik az ülésre.) 
Egyáltalán nem is tudjuk, hogy ott milyen távlati fejlesztések vannak. A 
HVG-ben olvastam, hogy a fejlesztés olyan nagyságrendű lesz, hogy közép-
európai központtá fejlődik. Körülbelül hat kerületet súlyosan érint, abból a 
XVII. kerületet, Zuglót és a XV. kerületet, a mi kerületünket elég erőteljesen. 
Szélirányfüggő a dolog, és ezért is kellene… Ha nem bennünket érint, akkor 
pedig az agglomeráció településeit érinti, amikor a szélirány olyan. Tehát 
ilyen repülőtér ennyire beépülve a városba, és főleg teherszállításra megy a 
fejlesztés, iszonyatos teherszállításra, ezt valahogy nekünk, szakbizottságnak 
meg kellene akadályozni. 

A másik, hogy korábban már tettem egy kezdeményezést, egy 
meghívást. Tudom, hogy nem fér bele, és tudom azt, hogy mindenki 
elfoglalt, európai uniós választás is van és sok minden egyéb, de maradjon 
meg az emléke annak a meghívásnak, hogy én szeretném, ha a Budapesti 
Erőmű, amely úgy ismert, hogy a budapesti hulladékégető vagy szemétégető, 
ezt a bizottság egyszer a helyszínen megtekintené, mert ehhez kapcsolódik 
egy szemléletformáló központ is, ami hatalmas uniós forrásból lett 
megvalósítva, és így együtt, el lehet azt is mondani talán, hogy egy 
környezetvédelmi nagy bázis jött ott létre. A bizottságunkat ez a meghívás a 
cég vezetése részéről - és nyilván a főváros vezetése se változtatott 
véleményt - továbbra is áll. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatosan azt javaslom, hogy a 

következő ülésen úgyis döntenünk kell a bizottság programjáról a tavaszi 
ülésszakban, akkor döntsünk arról, hogy a Ferihegyi repülőtérrel tudunk-e 
foglalkozni, időben belefér-e, illetve a másik javaslatról is. Tehát mind a 
kettőről a következő ülésen döntsünk. (Hajdu László: Köszönöm.) 

Az ülés berekesztése 

Azt kérdezem, hogy van-e még más a különfélékhez. (Nem érkezik 
jelzés.) Nincs. Akkor én az ülést bezárom. Arató képviselőtársamnak azt 
szeretném mondani, hogy vártunk, nem kezdtük el (Arató Gergely: Én 
kérek elnézést!), de túl vagyunk rajta. Ez az egyetlenegy napirendünk volt, a 
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tárgysorozatba vétel. Két támogatással a bizottság nem vette tárgysorozatba. 
Köszönöm szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 31 perc)  

 

 

Schmuck Erzsébet 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Podmaniczki Ildikó 


