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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 05 perc) 

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

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntök mindenkit, és a Fenntartható fejlődés bizottsága mai, október 21-ei ülését 
megnyitom. Köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, vendégeinket és az ülésre 
érkezetteket.  

Külön köszöntöm a Jobbik frakciója által a bizottságba delegált és az 
Országgyűlés által a bizottság alelnökének megválasztott Nunkovics Tibor 
képviselőtársunkat, aki most először vesz részt a bizottsági ülésen. 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Varga Gábor képviselő urat dr. 
Turi-Kovács Béla alelnök úr helyettesíti, Szászfalvi László képviselőtársunkat pedig 
Bencsik János alelnök úr. 

A mai ülésünk napirendi pontjait előzetesen megküldtük a bizottság tagjainak. 
Ha a bizottság eltekint ettől, most nem olvasom fel, feltételezem, hogy mindenkinek 
ott van a kezében. Viszont a megküldött javaslathoz képest van módosulás, mégpedig 
az, hogy Molnár Gyula képviselő úr jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni, így 
a házszabály 58. § (3) bekezdése értelmében kéri, hogy a bizottság ma ne tárgyalja az 
indítványait. Ennek megfelelően a korábban megküldött napirendi javaslatból kikerül 
a 3. és a 4. napirendi pont. Így a mai ülés napirendjét így teszem fel szavazásra.  

Kérem, aki egyetért a módosított javaslattal, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a napirendet egyhangúlag elfogadtuk, a 3. és 4. 
napirendi pontot el fogjuk hagyni. 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 
törvény végrehajtásáról szóló T/7556. számú törvényjavaslat 
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről 
a HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján) 

Rátérünk az első napirendi pontra, ez pedig a Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény végrehajtásáról szóló T/7556. számú 
törvényjavaslat. Ebben az a feladatunk, hogy a házszabály 92. § (4) bekezdése alapján 
döntsünk a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről. Az eddigi évek 
gyakorlatát követve arra teszek javaslatot most is, hogy a kapcsolódást a 
törvényjavaslat egészére, azaz az 1-21. §-ra, valamint az 1-5. mellékletre tegyük meg. 
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e hozzászólás, észrevétel! (Senki sem 
jelentkezik.) Nincs. 

Akkor megkérdezem, hogy ki az, aki támogatja a kapcsolódást a zárszámadási 
törvényjavaslat egészére. (Szavazás.) Egyhangúlag támogattuk. Megállapítom, hogy a 
bizottságunk a teljes törvényjavaslatra vonatkozóan kapcsolódott az előterjesztés 
részletes vitájához.  

A Fenntartható fejlődés bizottsága feladatkörébe tartozó törvények 
végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a 
deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság 
elnökének megválasztása 

Következik a második napirendi pontunk, azaz A Fenntartható fejlődés 
bizottsága feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági 
hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság - rövid 
nevén az Ellenőrző albizottság - elnökének megválasztása. Mint ismeretes, Kepli 
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Lajos képviselőtársunk a tavaszi ülésszak végén lemondott a képviselői 
mandátumáról, így az albizottság elnöki tisztsége jelenleg betöltetlen. Az érintettekkel 
egyeztetve javaslom a bizottságnak Nunkovics Tibor alelnök urat az ellenőrző 
albizottság elnökének. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e hozzászólás, 
észrevétel. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Akkor kérem, hogy szavazzunk! 

Ki az, aki támogatja, hogy Nunkovics Tibor alelnök úr legyen az ellenőrző 
albizottság elnöke? Aki egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy a bizottságunk megválasztotta Nunkovics Tibor alelnök urat az ellenőrző 
albizottság elnökének. A munkájához sok sikert kívánok. (Nunkovics Tibor: 
Köszönöm szépen.) 

A külföldről érkező hulladék Magyarországon történő lerakásának 
azonnali megszüntetéséhez szükséges intézkedésekről szóló 
H/6805. számú határozati javaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Most megkezdjük a tárgysorozatba vételi szakaszt. Az új számozás szerint a 
harmadik napirendi pontunk a külföldről érkező hulladék Magyarországon történő 
lerakásának azonnali megszüntetéséhez szükséges intézkedésekről szóló H/6805. 
számú határozati javaslat, melynek benyújtója Stummer János és Nunkovics Tibor 
képviselő urak. Megadom a szót az előterjesztők képviseletében Nunkovics Tibor 
alelnök úrnak. Parancsoljon! 

Nunkovics Tibor szóbeli kiegészítése 

NUNKOVICS TIBOR (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök asszony. 
Az elmúlt években tapasztalhattuk azt, sajnos számtalan alkalommal és egyre 
többször, hogy Magyarországot nemcsak nyugat-európai országok, de az Európai 
Unió egyes tagállamai is mintegy szemétlerakóként kezelik. Jó példa erre a nyáron 
kirobbant szennyvíziszap ügye. Ezzel párhuzamosan egyébként benyújtottam egy 
olyan javaslatot, amely vizsgálóbizottságot hívna össze annak kivizsgálása céljából, 
hogy mennyiért, milyen mennyiségben és pontosan hova kerültek elhelyezésre ezek 
az anyagok, illetve hogy ezeknek milyen hatása van a környezetre, hiszen ez már jó 
pár éve történik. Úgy gondolom, most már ideje lenne egy utóvizsgálatot is megtenni 
annak érdekében, hogy tisztán lássunk.  

Az nyilvánvaló, hogy ugyan vannak erre vonatkozó környezetvédelmi 
szabályozások, azok sok esetben mégsem kerülnek betartásra. Ez a javaslat nemcsak a 
vizsgálóbizottság kezdeményezésének megerősítését segítené elő, hanem a jövőben e 
szabályok szigorúbb betartását is. Ezért kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák 
ezt az indítványt. Köszönöm. 

Hozzászólás 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy ki kíván hozzászólni a bizottság 
részéről. (Senki sem jelentkezik.) Akkor én két mondatot azért szeretnék hozzászólni.  

Az LMP egyértelműen támogatja a tárgysorozatba vételt. A hulladék minden 
tekintetben problémát jelent, már akkor is, ha külföldről nem hoznánk be importot. 
Ugyanis a mértékletes fogyasztás és a körkörös gazdaságra való átállás kulcskérdés, ez 
a fenntarthatóság alapvető követelménye, az országnak pedig alapvető érdeke, hogy a 
hulladékok keletkezését minimalizáljuk. Nem elfogadható számunkra, hogy 
külföldről hozunk be hulladékot, úgyhogy az LMP a tárgysorozatba vételt támogatja. 
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Határozathozatal 

Ha nincs hozzászólás, akkor döntsünk a tárgysorozatba vételről! Kérdezem, ki 
az, aki támogatja. (Szavazás.) Három támogatás. Ki az, aki ellene szavaz? (Senki sem 
jelentkezik.) Tartózkodik? (Szavazás.) Öt tartózkodás. Megállapítom, hogy a 
bizottság a határozati javaslat tárgysorozatba vételét nem támogatta.  

A vízügyi ágazat válságának kezeléséről szóló H/6616. számú 
határozati javaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Rátérünk a negyedik napirendi pontra: döntés a vízügyi ágazat válságának 
kezeléséről szóló H/6616. számú határozati javaslat tárgysorozatba vételéről. Az 
indítványt frakciótársaim, Hohn Krisztina és dr. Keresztes László Lóránt nyújtotta be. 
Ehhez a törvényjavaslathoz jómagam is csatlakoztam, így most én leszek az 
előterjesztő. Amíg néhány gondolatot elmondanék a határozati javaslattal 
kapcsolatban, megkérem az alelnök urat, vegye át az elnöklést. 

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

 
ELNÖK: Az elnök asszonyé a szó! 

Schmuck Erzsébet szóbeli kiegészítése 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Az 
országgyűlési határozati javaslat lényege, hogy a kormány még a vízügyi, víziközmű-
ágazat teljes leromlása, összeomlása előtt haladéktalanul kezdje meg az 
egyeztetéseket az érintett szakmai és egyéb szervezetekkel, továbbá ennek alapján 
azonnal vegye számba és biztosítsa a biztonságos és fenntartható működés feltételeit. 
A hazai víziközmű-ágazat problémái, bár EU-csatlakozásunk óta ezermilliárd 
forintnyi forrás jutott a fejlesztésükre, különösen a csatornázás, szennyvíztisztítás, 
ivóvízminőség-javítása terén jelentősek, hatalmas szállítási veszteségekkel, 
rekonstrukciókra váró közműhálózatokkal állunk szemben. Az elmúlt évek 
kormányzati politikája pedig nemhogy enyhítette, inkább tetézte a bajt, veszélybe 
sodorva a cégek működőképességét is. Fontosnak tartjuk, hogy mielőbb elinduljon 
egy operatív program a helyzet rendezésére, ezért tisztelettel kérjük a bizottságot, 
hogy támogassa a tárgysorozatba vételt. Köszönöm szépen. 

 
(Az ülés vezetését Schmuck Erzsébet, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Most megkérdezem, hogy ki kíván hozzászólni ehhez a napirendi 

ponthoz. (Dr. Turi-Kovács Béla jelentkezik.) Turi-Kovács Béla alelnök úrnak 
megadom a szót. 

Hozzászólások 

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. A 
vízgazdálkodással kapcsolatosan a kormánynak immáron előrehaladott 
programtervezete van, olyan, amely, meggyőződésem szerint, ezekre a felvetett 
anomáliákra is megadja a választ. Egyrészt. Másrészt magunk is, Fidesszel 
szövetséges kisgazdák, sürgetjük, hogy egyre gyorsabban történjen meg a program 
elfogadása és végrehajtása. Ugyanis nem pusztán csak egy-egy részletkérdésről van 
szó a vízgazdálkodáson belül, hanem a teljes vízgazdálkodásról. Szorosan összefügg 
azzal a fajta éghajlatváltozással, amit ugyan én személy szerint is másként ítélek meg, 
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mint sokan mások, de nem vonom kétségbe, hogy ennek megfelelő lépéseket tenni 
kell. Ezért úgy gondolom, hogy a kormánynak ez a fajta programja meg kell hogy 
valósuljon, ez azonban nem igényel újabb országgyűlési határozati javaslatot. Ezért 
nem tudom támogatni. 

 
ELNÖK: Nunkovics alelnök úr! 
 
NUNKOVICS TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: A Jobbik természetesen 

támogatja ezt a javaslatot. Örülök annak, hogy Turi-Kovács képviselőtársam 
elmondta, hogy a kormánynak van már valamilyen koncepciója, stratégiája erre 
vonatkozóan, viszont ameddig én ezt nem láttam, nem olvastam, addig szeretném 
nyomatékosítani ezen javaslat benyújtásával, hogy ez igenis egy nagyon fontos téma. 

Ha már szóba kerültek a kisgazdák, a vízgazdálkodás náluk is igencsak égető 
kérdés, hiszen az öntözéses gazdálkodás megnövelése a magyar mezőgazdaság és 
fenntartható mezőgazdaság szempontjából egy kulcskérdés kell hogy legyen a 
jövőben, sőt a közeljövőben. Remélem, hogy minél hamarabb látjuk ezt a koncepciót. 
Ameddig azonban ez nem kézzel fogható és olvasható, addig azt kérem a bizottság 
tagjaitól, hogy támogassák a javaslatot. (Koncz Ferenc megérkezik.) 

 
ELNÖK: Valaki kíván még hozzászólni? (Hajdu László jelentkezik.) 

Parancsoljon! 
 
HAJDU LÁSZLÓ (DK): Gondolom, az előterjesztéshez nincs az ágazattól itt 

képviselő. Van képviselő itt a vízügyi ágazattól? (Senki sem jelentkezik.) Nagyon 
fontos lenne a szakmai véleményt hallani. 

Én a következőt szeretném elmondani. Természetesen támogatom ezt az 
előterjesztést, és pár indokot, ha megengedik, szeretnék hozzárakni csak annak 
indoklásaként, hogy nyugodtan szembe mernék nézni azzal, hogy mi a mai helyzet, 
mert van világszínvonalú ellátott terület, ami, azt kell mondanom, a nemzetközi 
mértéket is eléri, és vannak egészen feudális viszonyok közötti állapotok. (Simonka 
György megérkezik.) Az előterjesztés az ivóvízellátás egyes területeire koncentrálna, 
gondolom, és tudunk olyan területekről, ahol például arzénszennyezettségű víz van 
már több éve és hosszú ideje. Ha nem lépünk, akkor gyakorlatilag hallgatólag 
tudomásul vesszük, hogy e tekintetben nem sok történik, pedig egész megyékre 
kiterjedő arzénszennyezettségről van tudomásunk. Úgy ülünk itt, hogy tudomásunk 
van róla, hogy ilyen durva szennyezés van, aminek életfunkciókat is befolyásoló 
következményei vannak, voltak, és ha így marad, lesznek is. 

A másik, amit szeretnék megemlíteni, a szennyvíz kezelése, itt szintén komplex 
megközelítésről lehetne szó, azt gondolom, nemcsak kiragadva egy kis elemet. A 
szennyvíz kapcsán éppen a külföldről ide szállított szennyvíziszap mutat rá, hogy 
Magyarországon a szennyvíztisztítás igen jó ütemben halad, ma lassan a pici 
falvakban is tisztítjuk a szennyvizet, és biológiai tisztítással rendeződik, azonban itt 
keletkezik egy hulladék, amit szennyvíziszap néven szoktunk említeni. Magyarország 
ugyanolyan rossz helyzetben van a szennyvíziszap-elhelyezés ügyében, mint amilyen 
rossz helyzetben Horvátország vagy Szlovénia, aki kijelölte Magyarországot, és ide 
hordja a szennyvíziszapját. De ez nagyon nagy mennyiség, így a mindig nagyobb 
kapacitású biológiai tisztítás következtében a szennyvíziszap elhelyezése nem egy 21. 
századi megoldásként van ma Magyarországon kezelve. Városonként eltérő a 
megoldás, de nincs olyan város, beleértve Budapestet is, amely ezt korrekt módon 
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oldaná meg, és azoknak a szakmai igényeknek is megfelelően, amelyek alapján, 
mondjuk, a határ másik oldalán, Bécsben a szennyvíziszapot kezelik.  

Megemlíthetnénk a mezőgazdasági vagy az ipari célú hasznosítását is a víz 
kezelésének. Nagyon szemérmes hallgatás van róla, bár itt a mi bizottságunkban 
egyszer már megszavaztunk egy olyan törvényjavaslatot, amely az engedély nélküli, 
tervezés nélküli, akár feketén megépíthető kutak fúrására vonatkozott, és adtuk az 
igent hozzá. Hozzá kell tennem, nem ment engem sem, hogy én nemmel szavaztam 
arra, hogy a talajvizet, a rétegvizet szivattyúzzuk ki akár mezőgazdasági 
hasznosításra, bármire. Tehát a vízgazdálkodásban megjelennek olyan lobbi-erők, 
amelyek nem előbbre visznek, nem a környezetvédelmet, nem a természetvédelmet 
jelentik, és nem a vizet mint az élet egyik fontos alkotó elemét védik, hanem üzleti 
szempontokat visznek be a dolgokba. Akkor nem beszéltünk arról, hogy milyen 
szakmai kérdések húzódnak meg ennek a megvalósítása okán, és nem nagyon 
merünk vele szembenézni, mert gazdasági, szakmai háttere van. Emellett nagyon 
fontos az is, hogy a fogyasztó és a szolgáltató érdeke közötti ellentét pillanatnyilag, 
úgy érzem, nagyon-nagyon messze áll egymástól. Településenként eltérő módon, de 
összességében, úgy hiszem, ilyen ez a rezsicsökkentő akció is, ami tulajdonképpen a 
cégeket gazdaságilag olyan helyzetbe hozza - akár bevalljuk, akár nem -, hogy 
romokban állnak a közszolgáltató vállalatok, amelyek a vízellátással vagy bármelyik 
kommunális szolgáltatással foglalkoznak. Mindegyiknél, ami centralizálva lett 
holdingokba, ilyen súlyos esetek vannak. Ezért is támogatom ezt az előterjesztést. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kíván még hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) 

Nem Akkor átadom az elnöklést, hogy előterjesztőként szólhassak. 
 

(Az ülés vezetését Bencsik János, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Az előterjesztő elnök asszonyé a szó. 

Schmuck Erzsébet válaszadása 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen a 
hozzászólásokat. Köszönöm szépen Nunkovics Tibor és Hajdu László 
képviselőtársaknak a támogatást. Remélem vagy kérem Turi-Kovács Béla alelnök 
urat, hogy gondolja újra a támogatást. Nyilván egyértelmű, hogy nagy a baj, lépni kell, 
és a megoldást biztos, hogy nem fogjuk megtalálni az érintett szakmai és egyéb 
szervezetekkel történő egyeztetések nélkül. Mindenki közreműködésére szükség van, 
a kormány önmagában kevés lesz hozzá. 

Kérem tisztelettel, támogassa a bizottság a tárgysorozatba vételt. 
 

(Az ülés vezetését Schmuck Erzsébet, a bizottság elnöke veszi át.) 

Határozathozatal 

ELNÖK: Visszaveszem a szót. Döntünk a tárgysorozatba vételről. Kérdezem, ki 
az, aki támogatja. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Három igen szavazat. Ki 
nem támogatja? (Szavazás.) Hét nem szavazat. Ezt a napirendi pontot lezárom. 
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A szúnyoginvázió tarthatatlan helyzetének megoldásáról szóló 
H/6619. számú határozati javaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Következik az ötödik napirendi pont, a szúnyoginvázió tarthatatlan 
helyzetének megoldásáról szóló H/6619. számú határozati javaslat, melynek 
benyújtói Magyar Zoltán és Lukács László György jobbikos képviselőtársaim. 
Megadom a szót az előterjesztők képviseletében Lukács László György úrnak. 
Parancsoljon! 

Dr. Lukács László György szóbeli kiegészítése 

DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik) előterjesztő: Tisztelettel köszöntöm a 
bizottságot, és remélem, mindenki hozta a távollátó szemüvegét, mert sikerült a szoba 
legtávolabbi pontjára előterjesztőként leülni. De nyilván nem a látvány, hanem a hang 
és az elhangzó információ az igazán fontos. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Ezzel a határozati javaslattal mi egy nyári, nyár eleji 
problémára reagáltunk, és abban kértük, illetve kérjük a parlament közreműködését, 
hogy hatékonyan lehessen fellépni az olyan esetekkel szemben, amelyek nyár elején 
voltak tapasztalhatók. Szerintem, aki kertes házban vagy bármilyen emberi lakott 
környezetben vagy azon kívül élt, nem tud nem emlékezni arra, hogy milyen 
szúnyoginvázió volt a nyár elején. Egy viszonylag hosszan elhúzódó tavasz után egy 
hirtelen nyár következett, és egy óriási terhelést kapott a lakosság a 
szúnyoginvázióval. 

Ennek az egyik kezelési módjára nyilván az állam a maga módján felkészült, de 
ezt nem tartottuk elégségesnek, így a határozati javaslat pontosan az 1. pontjában erre 
tartalmaz kiegészítést, azaz hogy minél hatékonyabban sikerüljön megszerveznie a 
kormánynak az ezzel szembeni védekezést, hiszen megelőzéssel sokkal előrébb lehet 
jutni talán, mint önmagával a szúnyogok irtásával.  

Természetesen, ha megelőzni nem lehet, akkor az irtásról is hatékonyan kell 
gondoskodni. Több olyan szúnyogfajta jelent meg az elmúlt időszakban 
Magyarországon, gondolhatunk az egyiptomi csípőszúnyogra, amely a nagyon 
veszélyes nyugat-nílusi lázat terjeszti, de amelyeknek korábban elhanyagolható volt a 
jelenléte hazánkban. Adatokat is szívesen idézek, illetve idehozok önöknek. 2014-ben 
még csak 10 olyan megbetegedést regisztráltak, ami a nyugat-nílusi lázzal kapcsolatos 
volt, ez 2017-re 23-ra nőtt, míg tavaly, 2018-ban már 225-re. Láthatjuk, hogy egy 
nagyon komoly exponenciális növekedés volt. Tehát 225 olyan megbetegedés volt, 
amely egy rendkívül ritka hordozótól, egy rendkívül veszélyes vírus által terjed. 
Tizenöten haltak meg, tisztelt képviselőtársaim, a nyugat-nílusi láz okozta 
betegségben 2018-ban úgy, hogy korábban senki nem halt bele. Tehát 2014-től 
számítottan négy év alatt sikerült nulláról 15-re növekednie a halálozások számának. 
Tekintettel arra, hogy ezek a szúnyoginváziók exponenciálisan nőnek, és viszonylag 
nehezen kiszámítható, hogy mikor lesznek, ha ilyen fertőzöttség és terjedés van, 
teljesen nyilvánvaló, hogy az elkövetkezendő években még durvább megbetegedési 
számokkal és még nagyobb halálozási számmal fogunk találkozni.  

De a ritka fajok elleni védekezés mellett még ott van a másik feladata a 
kormánynak, a védekezéssel kapcsolatosan az iskolai jelenlét, az oktatásban való 
figyelemfelhívás, illetve ismeretterjesztés megszervezése is a kormány feladata, a 
határozati javaslat szintén erre is tesz kísérletet. Illetve ott van egy szintén fontos, 
nem elhanyagolható aspektus, ez pedig a vendégmunkások növekvő száma miatt a 
behurcolt különböző szúnyogfajok elleni védekezés. Ellenük a megszokott védekezés 
nem is elegendő, speciális védekezésre van szükség, általában speciális fehérjével kell 
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védekezni még a kifejlett egyedek megjelenése előtt. Erre talán a kormány még nem 
volt felkészülve, sem a katasztrófavédelem, sem az önkormányzatok, akik szervezik, 
illetve előkészítik az ilyen irányú védekezést.  

Tisztelt képviselőtársaim, az az álláspontom, hogy tanulva a múlt hibáiból, sőt 
az ez évi hibákból, nagyon fontos lenne, hogy a kormány az elkövetkezendő évben 
felkészülten várja ezt, hogy a meghatározott szervek sokkal nagyobb spektrumban, 
sokkal jobban kiterjesztetten tudjanak védekezni. A jelen határozati javaslat ezt a célt 
szolgálja. Azt kérem önöktől, hogy támogassák a tárgysorozatba vételt, hogy ezt a 
parlamentben megvitathassuk, illetve ha elfogadjuk, akkor a kormány a következő, 
2020-as évre már egy új és kiterjesztett védekezési rendszerrel álljon készen. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván 

hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Én nagyon röviden szeretnék. 
 

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

ELNÖK: Az elnök asszonyé a szó. 

Hozzászólás 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen. Nagyon 
röviden szeretnék szólni. 

Az LMP messzemenően egyetért az előterjesztés céljával, és azzal, hogy a 
szúnyogirtás megfelelő módon történjen, ökológiai szempontból is elfogadható 
módon. Elég régóta szorgalmazzuk a megelőző jellegű, célzott biológiai szúnyogirtást 
az idegmérget tartalmazó, számos más hasznos fajra veszélyes és az emberi egészség 
szempontjából sem kívánatos irtószerek légi permetezése helyett. Ezekre nagyon 
komolyan fel kell készülni. Egyébként az is egy sürgető probléma, hogy a 
klímaváltozás miatt a hazánkban élőhelyet találó és terjedő új veszélyes fajok 
közegészségügyi kezelését is meg kell oldani. Mi támogatjuk a tárgysorozatba vételt. 
Köszönöm szépen. 

 
(Az ülés vezetését Schmuck Erzsébet, a bizottság elnöke veszi át.) 

Határozathozatal 

ELNÖK: Megkérdezem, hogy kíván-e még valaki hozzászólni. (Senki sem 
jelentkezik.) Nem. Akkor döntünk a tárgysorozatba vételről. Megkérdezem, ki az, aki 
támogatja a bizottsági tagok közül. (Szavazás.) Három igen szavazat. Tartózkodott? 
(Senki sem jelentkezik.) Ellene volt? (Szavazás.) Hét nem szavazat. Köszönöm 
szépen. Megállapítom, hogy a bizottság a határozati javaslat tárgysorozatba vételét 
nem támogatja. 

A Pilis hegység védelmének szükségességéről szóló H/7379. számú 
határozati javaslat 
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása címmel 
benyújtott T/7397. számú törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A hatodik és a hetedik napirendi pontunknál azt indítványozom, hogy ezeket 
együttes vita keretében tárgyaljuk meg, majd döntsünk róluk külön-külön. Ha nem 
értenek egyet ezzel a javaslattal, jelezzék! (Senki sem jelentkezik.) Nem látok 
ellenvetést. 
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Tehát következik először Nunkovics Tibor alelnök úr és Szilágyi György 
képviselő úr közös indítványa, a Pilis hegység védelmének szükségességéről szóló 
H/7379. számú határozati javaslat, illetve az alelnök úr által egyedül jegyzett, a 
bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása címmel benyújtott T/7397. 
számú törvényjavaslat együttes vitája, majd döntés a tárgysorozatba vételről. Először 
megadom a szót az előterjesztőnek, Nunkovics Tibor alelnök úrnak. Parancsoljon! 

Nunkovics Tibor szóbeli kiegészítése 

NUNKOVICS TIBOR (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök asszony. A 
két javaslat szorosan összefügg. Még a nyár elején volt egy eset, Pilisvörösvár és 
Pilisszántó között szeretnének újranyitni egy kőbányát, aminek igazából gazdasági 
haszna, értelme nem nagyon van, hiszen a Pilisben már jelenleg is fél tucat ilyen 
bánya működik, és úgy gondoljuk, hogy az onnan kinyert mennyiség bőven elegendő 
a térség egyéb fejlesztéseihez vagy akár az emberek igényeinek kielégítésére. Ráadásul 
ezen a területen harminc évvel ezelőtt valóban működött egy kőbánya, de három 
évtizeddel ezelőtt bezárt, és mára olyannyira visszavette a természet, hogy az ott 
élőknek egy kedvenc kirándulóhelye lett.  

Emiatt óriási lakossági megmozdulás lett ebből az egészből. Igazából tartottak 
egy lakossági fórumot, ahol Hadházy Ákos képviselőtársunk is megjelent a Fidesz-
KDNP részéről, ő a térség országgyűlési képviselője. (Bencsik János: Aligha! Aligha! 
– Simonka György: Szeretne!) Bocsánat! Hadházy… (Közbeszólások: Sándor!) Igen, 
Sándor. Bocsánat, összekevertem a két képviselőt. Hadházy Sándor képviselő úr is 
megjelent, és elmondta, hogy nem ért egyet a bánya megnyitásával és mindent el fog 
követni annak érdekében, hogy ez ne történjen meg. Az egyik javaslat, a 
törvénymódosítási javaslat ezt hivatott tulajdonképpen elősegíteni, hogy ha bárhol 
máshol az országban szóba kerülne egy ilyen bánya megnyitása, ami egy bizonyos 
életteret is negatívan érintene, akkor ott a helyi lakosok dönthessenek arról, hogy ez 
megvalósuljon-e avagy sem.  

A határozati javaslat pedig magáról a Pilis védelméről szól. Nyilván ez a 
bányához és a bánya esetleges megnyitásához is kapcsolódik, de maga a Pilis, azt 
gondolom, egy olyan kulturális, történelmi központja a magyarságnak, amelyet illő 
módon kellene védeni, főleg azért, mert remélhetőleg nemsokára történnének ott 
olyan beruházások, amelyek ezt negatívan érinthetik. Szeretnénk elősegíteni, hogy 
ezek a beruházások a felszínben semmilyen olyan nyomot ne hagyjanak, amit aztán 
nem tudunk már a későbbiekben visszafordítani, gondolok itt akár az M10-es útnak 
majd a jövőben történő megépítésére. Ebben kérem képviselőtársaim támogatását. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A másik javaslathoz nem kíván szólni? (Nunkovics 

Tibor: Azt is elmondtam.) Kérdezem, hogy ki kíván hozzászólni ehhez a két 
tárgysorozatba vételi javaslathoz. (Senki sem jelentkezik.) Akkor én szeretnék. 

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

 
ELNÖK: Elnök asszonyé a szó. 

Hozzászólások 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen. A Pilis 
hegységgel kapcsolatos javaslat esetében abban messze egyetértünk, hogy a Pilis 
hegység területén be kell tiltani minden környezetkárosító tevékenységet. Itt egy apró 
megjegyzésünk van, éspedig az, hogy a jelenlegi jogi szabályozás szerint nincs olyan 
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kategória, hogy fokozottan védett kistáj. Tehát ezt majd valahogyan pontosítani 
kellene a javaslatban. 

A második kérdéskörrel, a bányák nyitásával, illetve a bányák bezárásával 
kapcsolatban azt kell látni, hogy ez két oldalról is nagy terhelést jelent. Egyik oldalról 
a mértéktelen és gyakran észszerűtlen beruházások miatt folyamatosan nő az 
építőipar iránti igény, és ez a bányák nagyon gyors lemerüléséhez és újak nyitásához 
vezet. Másik oldalról pedig a nagy tömegben keletkező építőipari hulladékot valahol 
el kell helyezni, és igen gyakran ahhoz nyúlnak, hogy bányarekultiváció címén a 
hulladékot ezekben a felhagyott vagy a befejezés előtt álló, befejezett bányák 
területére vigyék. Ez a kettős terhelés elég komoly környezetszennyezést és -terhelést 
is okoz. Nyilván ezt a folyamatot meg kell fékezni, ezért az LMP támogatja mind a 
határozati javaslat, mind a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. Köszönöm szépen. 

 
(Az ülés vezetését Schmuck Erzsébet, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy kíván-e hozzászólni valaki. (Senki sem jelentkezik.) 

Nem. Döntenünk kell a tárgysorozatba vételről. 

Határozathozatalok 

Először határozunk a Pilis hegység védelmének szükségességéről szóló 
H/7379. számú határozati javaslat tárgysorozatba vételéről. Kérdezem, hogy ki az, aki 
támogatja. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Három fő. Tartózkodott? 
(Szavazás.) Két tartózkodás. Ellene ki volt? (Szavazás.) Öt nem szavazat. 
Megállapítom, hogy a bizottság a határozati javaslat tárgysorozatba vételét nem 
támogatja. 

Most döntsünk a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása 
címmel benyújtott T/7397. számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről. Ki az, aki 
támogatja? Kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Három igen szavazat. Tartózkodott? 
(Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hét nem szavazat. Megállapítom, 
hogy a bizottság a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét nem támogatta. 

Egyebek 

Most következik a nyolcadik, egyben az utolsó napirendi pontunk, az egyebek.  
Tájékoztatom a bizottságot, hogy a következő ülésünket 2019. október 29-én, 

azaz jövő héten, kedden 13 órától tartjuk. Napirenden lesz dr. Nagy István 
agrárminiszter éves meghallgatása az országgyűlési törvény 41. §-a alapján, a 
zárszámadási törvényjavaslat részletes vitájának lefolytatása, illetve azt javasolja az 
elnökségünk, hogy Molnár Gyula képviselőtársunk mára benyújtott, de elhalasztott 
két előterjesztését szintén október 29-én tűzzük napirendre.  

Ma ülésezett az elnökségünk, így a Fenntartható fejlődés bizottsága további 
üléseire is tennénk javaslatot. Még két ülést javasolunk, ezek „B”-héten lennének. Az 
első november 12-én, kedden, ekkor kerülne sor egy korábbról elhalasztott témakör 
megvitatására, ez pedig a levegőtisztaság-védelmi tematikus napirend. Talán 
mindannyian emlékszünk, hogy ezt már napirendre tűztük korábban, csak 
elhalasztottuk. Emellett vannak még más tárgysorozatba vételi javaslatok is. Ez négy 
darab indítvány, ezek az éghajlatváltozással összefüggőek. Illetve a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium kérte, hogy a NEFE stratégiáját, azaz a 2020 és ’25 közötti 
időszakra vonatkozó nemzeti fejlesztési stratégia tervezetét bemutathassák a 
bizottságnak, hogy ezt megvitathassuk. Ezt javasoljuk tehát a november 12-ei ülésre. 

Még egy ülésünk lenne, ugyanis két miniszter éves meghallgatására kell sort 
kerítenünk. A másik miniszter dr. Palkovics László, akinek az éves meghallgatására 
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sor kerül. Kérni fogjuk, hogy ez a december 2-ai COP előtt váljon lehetségessé. Akkor 
alapvetően klímás napirend is lenne. Tehát először Palkovics László miniszter urat 
meghallgatnánk, illetve a klímaügyben aktuális kérdéseket át lehetne tekinteni. 
Egyrészt azt, hogy a december 2-án kezdődő COP 25-re hogyan készül a kormány, 
másrészről aktuális az éghajlatváltozási stratégia cselekvési tervének életbe lépése. 
Tájékoztatást kérnénk, hogy ez hogyan áll. Illetve év végén be kell nyújtania a 
kormánynak Brüsszelben a 2030-ig szóló nemzeti energia- és klímatervet, és akkor 
erről is megkérdeznénk a miniszter urat. 

Ezek azok, amik most látszanak, természetesen még e mellett beeshetnek más 
napirendi pontok is. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a mostani, előrelátható 
feladatokkal, az ülésekkel kapcsolatban vannak-e észrevételeik, illetve javaslataik. 
(Senki sem jelentkezik.) Most ezt elmondtam, de nem volt bekapcsolva a 
mikrofonom. Hallatszott? (Közbeszólás: Igen.)  

Az ülés berekesztése 

Akkor azt kérdezem, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban javaslat, észrevétel, 
kiegészítés van-e. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. (Dr. Turi-Kovács Béla: Kedden 
hány órakor? – Közbeszólás: 13 óra.) Ha nincs, a mai ülést bezárom, és további szép 
napot, jó munkát kívánok a mai plenáris ülésen mindenkinek!  

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 43 perc) 

Bencsik János  
a bizottság alelnöke 

 

Schmuck Erzsébet 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva  


