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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 01 perc) 

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

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Szép napot kívánok mindenkinek! Javaslom, hogy kezdjük el a 
bizottsági ülést. A Fenntartható fejlődés bizottsága mai, június 18-ai ülését 
ezennel megnyitom. Köszöntöm a bizottság tagjait, vendégeinket, illetve az 
ülésre érkezett hallgatóságot.  

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Koncz Ferenc 
képviselőtársunk jelezte a távollétét, őt Bencsik János alelnök úr helyettesíti.  

A mai ülésünk napirendi pontjaira az alábbiakban tettem javaslatot. 
Első napirendi pontként egyes törvényeknek az épített és a természeti 
környezet védelmével, valamint a kulturális örökségvédelemmel összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat, itt a részletes vitát fogjuk lefolytatni, és a 
második napirendi pont az Egyebek. Aki egyetért a javaslattal, kérem, 
kézfeltartással jelezze. (Szavazás) A bizottság egyhangúlag elfogadta a 
napirendi javaslatot. 

Megállapítom, hogy elfogadva a napirendi pontokat, elkezdjük a mai 
ülést. 

Egyes törvényeknek az épített és a természeti környezet 
védelmével, valamint a kulturális örökségvédelemmel 
összefüggő módosításáról szóló T/6350. számú 
törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)   

Rátérünk az első napirendi pontra, ami az egyes törvényeknek az 
épített és a természeti környezet védelmével, valamint a kulturális 
örökségvédelemmel összefüggő módosításáról szóló T/6350. 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 Miniszterelnökség képviseletében Füleky 
Zsolt helyettes államtitkár urat és munkatársait, és kérem, hogy a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt követelmények vizsgálatát 
segítendően pár szóban foglalja össze az előterjesztés benyújtásának indokait 
és szabályozási megoldásait. Köszönöm szépen. Átadom a szót. 

Füleky Zsolt szóbeli kiegészítése 

FÜLEKY ZSOLT helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm 
szépen, elnök asszony. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Jelenlevők! A most a 
bizottság előtt szereplő módosítási javaslatunk 13 törvényt érint 60 
szakaszban. Ezek megfelelnek a házszabály szabályozásainak.  

Alapvető szándékunk volt a módosítási javaslatokban, hogy egyrészt a 
helyi önkormányzatok munkáját segítsük elő a lakókörnyezetük fejlesztése és 
szabályozása tekintetében, másrészt a különböző területi ágazati előírásokban 
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is törvényi szinten tudjuk azt a szabályozást elősegíteni, miszerint a 
végrehajtási rendeletek is egyértelműbbek lehessenek és alkalmazhatóbbak a 
jogszabályi előírások. Ennek függvényében nyúltunk hozzá több olyan 
módosítással a törvényekhez, amelyek egyrészt a deregulációt, másrészt a 
bürokráciacsökkentést, harmadrészt pedig díjmentességet biztosítanak a 
szereplők számára. 

Ilyen tekintetben nagyon fontos az ingatlan-nyilvántartásról szóló 
törvénynek az a módosítása, amikor is szeretnénk elérni, hogy a közhiteles 
nyilvántartásban szereplő adatok minél gyorsabban aktualizálódjanak és a 
valóságnak megfelelően pontosodjanak. Ilyen tekintetben a díjmentességet 
három évig garantáljuk és biztosítjuk azok számára a jogi jelleget, illetve a 
művelési ág szerepeltetését a földhivatal díjmentesen bejegyzi. Erre azért volt 
nagy szükség, mert az ágazati nyilvántartásokban és a földhivatali 
nyilvántartásban sokszor tapasztaltunk ellentétet. Ilyen módon szeretnénk az 
ország számára is biztosítani, hogy a földhivatali nyilvántartásban a közhiteles 
adatok mindig naprakészek és pontosak legyenek. Ezt a díjmentességet a 
lakosságra is kiterjesztjük. 

Ugyanebben a kérdéskörben fontosnak tartjuk azt a felhatalmazást, 
miszerint amikor a helyi önkormányzatok a területükön lévő ingatlanokkal 
kapcsolatban helyi védettséget szavaznak meg, akkor ezt szintén tudják 
szerepeltetni, föl tudják jegyeztetni a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban. 
Erre vonatkozó felhatalmazásra szintén szükségünk van. 

A területrendezési törvénnyel kapcsolatos módosításaink is két 
kérdéskört érintenek. Az egyik szintén az önkormányzatoknak az a 
felhatalmazása, miszerint ha újabb lakóterület bevonására van szükség az 
építkezések és a lakossági családtámogatás kapcsán, akkor erre lehetőségük 
legyen a javasolt paraméterek betartása mellett. A megfelelő zöldterület és a 
mezőgazdaság alá vont területek biztosítása mellett tudjuk a lakossági 
építkezéseket is továbbra biztosítani. 

Ami még lényeges, hogy a Balaton-parti ingatlanoknál a tulajdonjog 
változásakor elővásárlása lehessen az önkormányzatnak, illetve, ha az 
önkormányzat nem él vele, akkor az állam is tudjon ezzel az elővásárlási joggal 
élni. Mindezt azért, mert a Balaton hozzáférhetősége továbbra is prioritásként 
szerintünk országos érdek, és mindannyiunknak elsődleges szempontja. 

Hozzányúltunk ugyanígy a Normafa-törvényhez is. Ott is a kiemelt 
közérdek szerint a nívós közparkként való felújítása és az ott megkezdett 
fejlesztések, amelyek mind a szabadidő minőségi biztosítását jelentik. Itt 
pontosítjuk azokat a paramétereket, amelyek alapján a vagyonkezeléssel 
rendelkező XII. kerület is meg tudja tenni a fejlesztéseket, illetve azokat a 
lépéseket, amelyek alapján mielőbb mindenki számára egy minőségibb 
környezet áll rendelkezésre. 

A kulturális örökség védelméről szóló törvényhez szintén volt 
javaslatunk. Az itt a szomszédságunkban most készülő Nemzeti összetartozás 
emlékhelyének a pontos kialakításához fontos, hogy ami a Kossuth Lajos tér 
mint kiemelt nemzeti emlékhely, ehhez kapcsolódjon, állami tulajdonba 
kerüljön és az Országgyűlés Hivatala vagyonkezelésébe ez a terület, hogy a 
beruházás határidőre és minőségi építészeti hozzáadással létrejöjjön. 

A világörökségről szóló törvényhez több olyan módosítási javaslatunk 
volt, amikből kifolyólag azt szeretnénk elérni, hogy mind az épített, mind a 
természeti környezet esetén a nyolc érintett világörökségi érintett helyszínen a 
kezelési terveknek megfelelően lehessen mind az engedélyezési eljárások 
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kapcsán, mind a hatósági eljárások kapcsán ezeket egyértelműen alkalmazni. 
Itt a sok esetben több évtizedes, de az elmúlt évek tapasztalatait szerettük 
volna életszerűbbé tenni és alkalmazhatóbbá tenni, hogy azok a védettségi 
szintek mind megmaradjanak, de a jogalkalmazás keretei ne csorbuljanak. 

A barnamezős területekre vonatkozóan volt fogalommeghatározási 
javaslatunk. Ezt szeretnénk most szerepeltetni az Étv.-ben. Ilyen terminus 
eddig nem volt. De azt is tudjuk, hogy a települések rendezése, fejlesztése 
kapcsán mára egy igen jelentős szempontként és helyszínként merülnek föl. 
Mielőtt még a települések terjeszkednének horizontálisan, nagyon fontos, 
hogy a területükön meglévő hasznosítatlan területeket is minél előbb 
minőségi módon integrálják a lakókörnyezetükbe, éppen ezért fontos volt, 
hogy kezdjük a hasznosítatlan, olykor szennyezett barnamezős területek 
rekultiválásával, rehabilitációjával vagy beépítési vizsgálatával. 

Szintén nagyon fontos szakmai érdekeket képviselünk, amikor a 
meteorológiai obszervatóriumok védelmét biztosítjuk, amikor ezt a terminust 
is bevezettük, hogy a hozzá tartozó rendeleti szinten is majd a védőtávolság is 
megszülethessen. Szintén az a hét darab obszervatórium, ami több száz éves 
adatokkal szolgálja mind a meteorológiai, mind a statisztikai adatokat, hogy 
ezeknek a hitelessége, a beépítési intenzitás ne veszélyeztesse ezeket a 
régmúltra visszamenő, azt hiszem, hogy nemzeti vagyonnak tekinthető 
adatainkat, amelyek mind a klímaváltozás hatására, mind ezeknek a 
detektálására és a nyomon követésére vonatkozóan. 

A helyi építészeti örökségről szót ejtettem. Illetve a Budapest-törvény 
módosítása kapcsán szintén külön figyelemmel voltunk azokra a 
sportfejlesztésekre, amik kapcsán a már meglévő vagy használaton kívüli 
ingatlanoknál fakivágásra, illetve a fapótlásra vonatkozóan itt most egy 
szigorúbb szabályt hozunk be, miszerint 150 százalékkal kell pótolni azokat a 
kivágott fákat, amelyeket épület elbontásával vagy épület építésével 
kapcsolatban kell kivágni. Ezekre vonatkozóan van még egy szabály, hogy 
amennyire lehet, azokat a beruházási terület környezetében kell 
megvalósítani, és ezt szeretnénk fizikai valójában is biztosítani, hogy ne a 
megváltás, hanem a valós faültetés legyen itt a megoldás. 

Még az életből vett példák alapján írtuk bele a javaslatunkba, hogy két 
éven belül kell megvalósítani ezt a fapótlást. Ugyanis az építési beruházások 
kapcsán sokhelyütt azt tapasztaljuk, hogy hiába pótolják a fákat, ha nem 
megfelelően konszolidálódik a gyorsan rendezett terep, illetve a munkaterület 
átadása után még a beavatkozás eredményei ott vannak, a fák nem olyan 
százalékban élik túl ezt a gyors beavatkozást, ami alapján nyugodt szívvel 
eleget tudnánk tenni a fásításnak. Éppen ezért tettük azt a javaslatot, hogy 
erre két éven belül lehetőség legyen, amikor az építési terület már 
konszolidálódik, illetve itt egy aktuális beruházás, ami egy nagy 
sporteseményhez kapcsolódik, annak a tesztüzeme és a versenyek lezajlanak, 
ezt követően lehessen nagy biztonsággal ezeket a fákat telepíteni, hogy ezek jó 
eséllyel életben is maradjanak és tovább fejlődhessenek. 

Nagyon röviden ennyi. Ha bármilyen kérdése van még a bizottságnak, 
válaszolok. 

Vélemények, felvetések 

ELNÖK: Köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak a felvezetését, 
tájékoztatását. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy ki kíván részt venni a 
részletes vitának ebben a szakaszában. (Nincs jelentkező.) Ha nem, akkor én 
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igen. Megkérem Bencsik János alelnök urat, hogy vegye át az ülés vezetését, és 
egyben szót is kérek, hogy elmondhassam a LMP frakciójának álláspontját. 
 

(Az ülés vezetését Bencsik János, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Elnök asszonyé a szó. 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm szépen. Én most akkor az 

LMP álláspontját szeretném itt ismertetni. 
Tehát mi úgy látjuk, hogy a törvénymódosítás címe sokat ígér: „egyes 

törvényeknek az épített és a természeti környezet védelmével, valamint a 
kulturális örökségvédelemmel összefüggő módosításáról”. Azt is 
gondolhatnánk, hogy ez a tervezet valami jót és valami nagyon nemes célt 
foglal magába, de mi úgy látjuk, hogy a tartalom nem ezt igazolja.  

A tizenhárom „fajsúlyos” törvény módosításából álló saláta lényege, 
hogy tovább erősítse a kormány hatalomkoncentrációját, kezdeményezéseinek 
és beruházásainak a korábbi - már így is felpuhított - szabályok alóli 
mentesítését, a jogszabályok egyedi értelmezhetőségét.  

Ez a törvény megítélésünk szerint egyenes folytatása annak, amit a 
kormány az országos területrendezési tervről és a kiemelt térségek 
területrendezési tervéről szóló tavalyi módosításkor - tiltakozásunk ellenére -
megkezdett. Jól látható a túlterjeszkedésre megfogalmazott igény, amely a 
sajátos és aktuális érdekkör és tevékenységi spektrum nagy részét felöleli.  

Mi úgy látjuk, hogy a tét most a budai Palotanegyed, a Normafa-projekt 
„testre szabása”, egész Budapest fejlesztésének egy kézben tartása 2030-ig, 
Budapest és a budapesti agglomeráció „felügyelete”, hogy mi miből és mely 
cégek által megvalósítva történhet csak, a Balaton üzletszerű 
„magánosításának” előmozdítása, mentesítés „lezsírozása” a kizárólagos 
állami és önkormányzati tulajdonú, forgalomképtelen vagyonelemek 
elidegenítési tilalma alól, a fejlesztések, beruházások további központosítása 
az előkészítéstől a vagyonkezelésbe adásig, a hatósági és közbeszerzési 
kötelmek lazítása, további felhatalmazások a fakivágásokra - mi ezt 
másképpen látjuk, mint ahogy államtitkár úr vázolta -, nemzetközi 
sportesemények és létesítmények erőn felüli megvalósítására, az ország 
infrastrukturális elemeinek - utak, magasfeszültségű távvezetékek - térbeli 
elhelyezését megkötő eddigi előírások feloldására. 

A mostani módosítás a kormányzat politikai „ráhatását” növeli tovább, 
és a beépített pénzszivattyúk hatékonyságát javítja, többek között azzal, hogy 
úgymond „nonprofit” társaságok hierarchikus sorozatát alapozza meg, 
amelyre a „ráhatás” eredményeként kivívott hatósági engedélyeket, 
szerződéseket, adófizetői forrásokat úgy testálhatja át, hogy a szerződés 
átruházása esetén az átvevőt további közbeszerzési kötelezettség már nem 
„terheli”.  

A Budapestet érintő javaslatok a leendő új főpolgármester és 
önkormányzat, illetve a kerületi önkormányzatok hatáskörét nyirbálják meg 
drasztikusan, miközben a kormánycégek a megvalósításhoz is hatalmas 
szabadságfokot nyernek.  

Aláhúzom, hogy véleményünk szerint a törvény a budapesti fákra is 
újabb csapást mér, mintha nem volna elég, hogy pár év alatt Budapesten és 
országszerte sok ezer értékes fa esett áldozatul az úgynevezett fejlesztéseknek. 
Létesítményfejlesztési projektek esetén ugyanis a fás szárú növények 
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védelméről szóló hatályos kormányrendelet és a települési önkormányzat fák 
és fás szárú növények védelmére vonatkozó rendeletének fás szárú növények 
pótlására vonatkozó szabályait eltéréssel kell alkalmazni. 

Sajnos nem volt elég, hogy a 2018-ban keresztülvert törvény szerint 
Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a Budapest I. kerület Budavári 
Önkormányzata a tulajdonában álló számos ingatlant ingyenesen, 
nyilvántartási értéken való átvezetéssel a magyar állam tulajdonába és 
társaságok vagyonkezelésébe adtak át. A mostani módosítás kibővíti a 
Palotanegyed vagyonkezelőjének feladat- és hatáskörét újabb közreműködők 
és beruházáslebonyolítók igénybevételével.  

De ez a jelenség nem korlátozódik csupán a budavári Palotanegyedre. A 
módosítás kiegészíti a kormány kiemelt budapesti beruházási rendeletalkotási 
jogkörét is.  

Felhatalmazást kap a kormány, hogy kormánybiztos irányítsa a kiemelt 
budapesti fejlesztéseket, a beruházásirányítási jog tartalmát rendeletben 
állapítsa meg, és mindezeket megfejeli a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 
tízéves Budapest városfejlesztési terv előkészítésével és annak végrehajtásával, 
beleértve természetesen a nemzetközi sporteseményeket és azok beruházásait.  

A lényeg itt is a kormány „birtokba kerülése”, és hogy mindenről 
egyedül dönthessen, bárki beleszólása nélkül, közpénzen és átláthatatlanul.  

És hogy a jogaiból kisemmizett leendő budapesti főpolgármester feje 
még jobban fájjon, legyen az bárki, bár nagyon kíváncsi leszek, ha Tarlós 
főpolgármester urat újra megválasztják, mit fog ehhez szólni, tehát akkor a 
fővárosi településszerkezeti tervet és a fővárosi rendezési szabályzatot 2020. 
március 15-ig e törvénynek és a felhatalmazása alapján kiadott miniszteri 
rendeletnek megfelelően felül kell vizsgálni és módosítani kell. Ez 
gyakorlatilag aláássa a főváros hatáskörét és önkormányzatiságát. 

A koronát az előterjesztésre a Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési tervéről szóló törvény további módosításai 
jelentik. 

A korábbihoz képest jelentősen lazábban kezelik, hogy a tervekben 
kijelölt országos és térségi műszaki infrastruktúrahálózatok és a műszaki 
infrastruktúra egyedi építményeinek helye végül is hová kerül. Vagyis a 
korábbi, hosszú távú, átgondolt tervezési gyakorlattal és társadalmi 
egyeztetéssel szemben bármelyik település bármely része kaphat a nyakába 
például egy magasfeszültségű távvezetéket vagy bármi mást, ha a kormány 
kedve vagy a multikkal kötött paktuma ezt szükségessé teszi.  

De ugyanígy jó példa a jelenségre, ahogyan a BMW debreceni gyárának 
beruházási előkészítése folyik. Ott számos gazdálkodótól vették el a földjüket, 
és közpénzből olyan út- és vasútfejlesztések történnek, amikről a járhatatlan 
vidéki utakkal sújtott települések nem is álmodhatnak. 

A tervezet tovább nyomul a Balatonon is. A tét, hogy a jogi vagy 
szabályozási partvonallal határos földrészletre az államot is megillesse az 
elővásárlási jog. Kérdés, hogy azután kié lesz, mire használják. 

A Balaton vízparti területeivel érintett területeken eddig szigorúan 
szabályozott volt a beépíthetőség mértéke. E törvény felhatalmazása alapján a 
Balaton vízparti területeire vonatkozó sajátos követelményekről a jövőben egy 
kormányrendelet eltérően rendelkezhet. Még hogy bárki csak úgy, ingyen, a 
partról élvezhesse a Balatont? A kormány tesz róla persze majd, hogy ez ne így 
legyen. 
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Tehát összefoglalva, mi úgy látjuk, hogy ez a törvénymódosító tervezet 
alapvetően ellentétes a jogállamisággal, a szakmaisággal, a közérdekkel és a 
demokráciával. Az LMP ezért ezt nem támogatja, és arra hívja fel a kormányt, 
hogy vonja vissza.  

A salátának azt a néhány elemét, amit tényleg támogatni lehetne - 
például hogy illetékmentes legyen a kulturális örökségvédelmi, nyilvántartott 
műemléki érték, régészeti lelőhely stb. ingatlan-nyilvántartási feljegyzése, 
vagy hogy például az épített környezet védelméről szóló törvény végre 
foglalkozzon a barnamezős területekkel -, azt javasoljuk, hogy a kormány 
foglalja külön törvénybe, és azt nyújtsa be.  

Köszönöm, hogy ezt itt elmondhattam. 
 
ELNÖK: Az elnöki feladatokat visszaadom. 
 
(Az ülés vezetését Schmuck Erzsébet, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor először kérdezem a bizottság tagjait, 

hogy ki kíván részt venni a vitában, ki kíván még hozzászólni. Átadom Bencsik 
alelnök úrnak a szót. 

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. A 

többségi véleményt szeretném ismertetni a T/6350. számon előterjesztett, az 
egyes törvényeknek az épített és a természeti környezet védelmével, valamint 
a kulturális örökségvédelemmel összefüggő módosításáról  

Álláspontunk szerint megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) 
bekezdése szerinti alkotmányossági, jogi és jogalkotási követelményeknek. 

A javaslat a területrendezési tervek megújítására vonatkozik, amelyek 
kiemelten fontos eszközök az ország értékeinek megóvásához és az 
önkormányzatok településrendezési feladatainak koordinálásához, miután a 
javaslat átfogó jellege alapján érinti az épített környezet szabályozását, a 
természeti környezet védelmét, valamint a kulturális örökségvédelem 
rendszerét. 

Az elmúlt esztendő során elfogadott területrendezési törvényt követően 
most pontosításra kerül a mezőgazdasági térség települési szintű 
lehatárolásának szabálya is.  

A javaslat célja, hogy a helyi védetté nyilvánított épületek a tulajdoni 
lapokon is megjelenhessenek, így széles körűen nyilvánossá válhat, hogy az 
épület milyen értéket hordoz.  

A javaslat eredményeképpen megszűnnek az ingatlan-nyilvántartás és 
az egyéb közhiteles nyilvántartások közötti ellentmondások is.  

A törvényjavaslat érinti a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. 
törvény, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. 
törvény módosítását is. Ez utóbbi biztosítja, hogy a Nemzeti összetartozás 
emlékhely a kiemelt nemzeti emlékhely részévé váljon. Éppen ezért a bizottság 
a javaslat elfogadását támogatja. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor megkérdezem helyettes államtitkár 

urat… (Dr. Turi-Kovács Béla jelentkezik.) Bocsánat, elnézést kérek. Turi-
Kovács Béla alelnök úrnak megadom a szót. 
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DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Csatlakozva a 
többségi véleményhez, azt részben szeretném kiegészíteni, éppen az LMP 
részéről elhangzott észrevételekre tekintettel. 

Meggyőződésem szerint az a kivételes helyzet van, ahol a salátatörvény 
jelleg kifejezetten kívánatos, mert ezek a jogszabályok egymásra épülnek, 
következésképpen ezeknek az egyes jogszabályoknak az elhagyása kifejezetten 
nehezen értelmezhető, vagy éppen zavarossá tenné mindazt, amit a Ház el 
kíván fogadni. Ez tehát álláspontom szerint nem megalapozott észrevétel. 

Másodszor. Az az álláspontom, szintén kiegészítve a többségi 
álláspontot, hogy az egyik legnagyobb erénye az itt előterjesztett javaslatnak, 
hogy egy olyan helyzetet kíván teremteni elsősorban a Balaton-parton, amely 
az eddigi sok szempontból nehezen áttekinthető helyzetet rendezni tudja. Az 
az elővételi jog, amely elsősorban az önkormányzatnál, de az államnál is 
megjelenik, azzal járhat vagy azzal jár, hogy az adott helyzetben a közösségi 
érdekek megelőzik azokat az egyéni érdekeket, amelyek most kifejezetten 
nagyon határozottan vannak jelen a Balatonnál.  

Továbbá azt is egy nagyon fontos résznek tartom, és úgy gondolom, 
azért itt az észszerűségnek is döntenie kell, magunk is látjuk, hogy az elmúlt 
időszakban, éppen azért, azt hiszem, hogy az önkormányzatok vagy éppen 
azok, akik az építésnél kötelezettek, minél gyorsabban és minél egyszerűbben 
eleget tegyenek ott a fapótlási lehetőségeknek, ami nagyon sokszor nagy 
viharokat kelt, egyben azzal is jár, hogy ezek a fák többnyire vagy legalábbis 
jelentős mértékben kiszáradnak. Ez nem megoldás.  

Tehát úgy gondolom, hogy itt egy olyan technikai megoldás van, 
amelyet csak támogatni lehet, mert nem azt mondja, hogy nem kell pótolni, 
hanem azt mondja, hogy észszerű határidőn belül történjen az. Ezzel 
kapcsolatosan ad egy útmutatást is. 

Az észrevételeim. Még egy fontos részben tartom szükségesnek sok 
évtizedes ügyvédi gyakorlat alapján mondani, hogy a közhitelesség az egyik 
legfontosabb része a tulajdonszerzésnek és a tulajdonváltozásoknak. Ennek a 
fenntartása és az a fajta közhitelesség, amelynek a nyilvántartás az egyik 
legfontosabb része, minden olyan kiegészítés, amely további tájékoztatásokat 
ad, kifejezetten üdvözlendő, és ebbe az irányba meggyőződésem szerint 
inkább további lépéseket kell tenni, és nem szűkíteni ezeket. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kíván még szólni a bizottság tagjai 

közül? (Nincs jelzés.)  
Akkor mielőtt helyettes államtitkár úrnak adnám a szót, csak nagyon-

nagyon röviden reagálnék Turi-Kovács alelnök úr felvetéseire. Az LMP-nek 
tulajdonképpen nem azzal van baja, hogy ez salátatörvény, hanem a 
tartalommal van problémája, az állami elővásárlási joggal pedig az attól való 
félelem, hogy utána mi lesz a sorsa, kinek a kezébe fog kerülni. A 
fapótlásokkal pedig az a bajunk, hogy nagyon rosszak a tapasztalataink az 
elmúlt időszakban. Rengeteg helyen történtek Budapesten fakivágások, és azt 
tudni kell, hogy ha egy, nem tudom, 10-15 éves vagy még idősebb fát vágunk 
ki, akkor azt nem lehet újakkal pótolni. Tehát addig, amíg az a fiatal fa felnő, 
hiányzik az a szolgáltatás, amit egy idősebb, érettebb fa tud nyújtani. Tehát 
ezzel inkább ez a bajunk. Köszönöm szépen. 

Helyettes államtitkár úrnak megadom a szót. 
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FÜLEKY ZSOLT helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm 
szépen. Igazából a többségi észrevételt elnök urak tolmácsolásában csak 
megerősíteni tudom. Szakmailag az elmondottak alapján ezt az előterjesztést 
teljeskörűen támogatni tudom. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy a részletes vita ezen 

szakaszát lezárhatom, tehát le is zárom, és áttérünk a második szakaszra.  
Képviselői módosító javaslatot nem címeztek a bizottságunkhoz, így 

kérdezem, hogy a bizottság tagjainak van-e módosító javaslat benyújtására 
irányuló szándéka. (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy 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 támogatja a 
lezárást, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Egyhangú. 

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja és benyújtja-e a részletes vitát 
lezáró jelentést. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 7 igen. 
Tartózkodott? (Nincs jelzés.) Ellene volt? (Szavazás.) 2. 

Nem kötelező, de a bizottságunknak lehetősége van bizottsági, tehát 
többségi és kisebbségi előadót állítani, akik a plenáris ülésen ismertetik a 
bizottság jelentését, illetve az azzal kapcsolatos bizottsági véleményt. 
Kérdezem a bizottságot, hogy a határozati házszabály 117. § (1) bekezdése 
alapján kíván-e előadót kijelölni, aki a bizottság jelentését az Országgyűlés 
ülésén ismerteti. (Nincs jelzés.) Nem? Mi sem. Akkor ez azt jelenti, hogy nem 
fogunk sem többségit, sem kisebbségit elmondani. Köszönöm szépen.  

Köszönöm az előterjesztőnek a részvételét. Ezt a napirendi pontot 
lezárom. Köszönöm szépen.  

Egyebek 

Akkor menjünk tovább. A második, egyben utolsó, Egyebek napirendi 
pontunkban az alábbiakról szeretném tájékoztatni a képviselőtársaimat. 

Tegnap érkezett a hír, hogy a Ház még a nyári szünet előtt megtárgyalja 
az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről szóló 2017. évi 
és 2018. évi beszámolót, azaz a B/417. és a B/4398. számú irományokat. Az 
általános vita a jövő héten lesz, ezért - ha a bizottság az elmúlt évek 
gyakorlatának megfelelően szeretné megvitatni a beszámolókban foglaltakat - 
jövő hétfő 13 óráig meg kell tennünk a kapcsolódást a beszámolókhoz 
benyújtandó elfogadó határozati javaslatokhoz. Ezeket viszont még nem 
nyújtotta be az erre kijelölt Igazságügyi bizottság, így sajnos a mai ülésünkön 
nem tudjuk meghozni ezeket a technikai döntéseket. Ülhetünk valamikor még 
ezen a héten, illetve a jövő héten a plenáris ülés előtt. 

Akkor az ülést össze fogjuk hívni - az időpontot egyeztetni fogjuk - 
várhatóan jövő héten hétfőn a plenáris ülés előtt. 

Arról is szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a Bencsik János 
alelnök úrral történt egyeztetésnek megfelelően Süli János miniszter úr éves 
meghallgatásának időpontjára 2019. július 2-át javaslom, a 
határozathozatalok utáni idősávot. Ez az aznapi plenáris ülés kezdetétől 
függően várhatóan 10 vagy 11 óra lesz. Ugyanekkor napirendre tűzhetjük - 
amennyiben kapcsolódunk - az ombudsmani beszámolók részletes vitáját is. 

Arról kell tájékoztatnom még a bizottságot, hogy a tegnapi, környezeti 
kárfelelősséggel foglalkozó konferencián javaslatot tettem arra, hogy a 
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bizottságunk hívja meg dr. Bándi Gyula szószóló urat, hogy tájékoztassa a 
bizottságot ebben a témában. Tehát ez egy tájékoztatás lenne, amennyiben a 
bizottság ezt elfogadja és támogatja. Ha azt mondjuk, hogy igen, hívjuk meg, 
hallgassuk meg őt, akkor ezt egy rövid napirend keretében ezen az ülésen 
megtarthatnánk. 

További tájékoztatás, hogy a jövő héten le kell folytatnunk a jövő évi 
költségvetés részletes vitáját. Információim szerint a jövő héten hétfőn és 
kedden lesz plenáris ülés, ezért javaslom a szerda délelőttöt a bizottsági ülés 
időpontjára, de ezt még akkor pontosíthatjuk, véglegesíthetjük. 

Utolsó pont, amiről még szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy 
múlt hét csütörtökön találkoztam állatvédelemmel foglalkozó civilekkel, 
illetve az ülésen még jelen volt az Állatorvos-tudományi Egyetem szakértője, 
az Állatkert képviselője, az agrárkamara képviselői és Font úr kabinetvezetője 
is. Tulajdonképpen egy ilyen előzetes törvényjavaslatot néztünk át, voltak 
kiegészítések. Ha ez a javaslat véglegesítődik, akkor szeretném megküldeni a 
bizottságunknak, hogy a bizottságunk esetleg döntsön arról, hogy magáénak 
tudja-e, magára tudja-e venni ennek a törvényjavaslatnak a beterjesztését, 
vagy pedig én külön tegyem azt majd meg. De nyilván a tartalomtól függően 
tud dönteni a bizottságunk erről. 

Kérdezem, hogy az Egyebek között bizottsági tagjainknak van-e más 
kérdése, javaslata. (Dr. Kepli Lajos jelentkezik.) Szeretném Kepli képviselő 
úrnak megadni a szót. 

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

Abból, amit most elnök asszony elmondott, nem derült ki ugyan 
egyértelműen, vagyis az derült ki, hogy még nincs egyértelműen 
meghatározva, hogy mikor lesz a következő bizottsági ülés, így most 
tájékoztatom a tisztelt képviselőtársaimat arról, hogy mivel képviselői 
mandátumom visszaadására készülök, amit a következő hét folyamán fogok 
megtenni, így a bizottság munkájában a továbbiakban nem fogok tudni részt 
venni. Szeretném megköszönni a kormánypárti és ellenzéki bizottsági 
tagtársaimnak, elnök asszonynak is azt, hogy itt egy éven keresztül a bizottság 
alelnökeként, illetve előtte nyolc éven keresztül a bizottság tagjaként 
dolgozhattam, és segíthettem a fenntartható fejlődés ügyét. Más fórumon, de 
a jövőben is valószínűleg tenni fogok ezekért az ügyekért. További jó munkát 
szeretnék kívánni a bizottságnak.  

Amennyiben a jövő hét első felében lesz még bizottsági ülés, akkor 
valószínűleg azon részt fogok tudni venni, de mivel ez bizonytalan, ezért 
gondoltam, hogy inkább most megteszem ezt a tájékoztató bejelentést. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Én személyesen sajnálom, 

hogy a képviselői mandátumát visszaadja alelnök úr, de azt gondolom, hogy a  
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bizottság nevében megköszönhetjük az eddigi munkáját, amit a bizottságban 
végzett, és a további munkájához, tevékenységéhez pedig sok sikert kívánunk. 

A mai bizottsági ülést lezárom. Köszönöm szépen. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 38 perc) 
 

Bencsik János 
a bizottság alelnöke 

 

Schmuck Erzsébet 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika  


