
 

FFB-41/16-5/2020. 
 

FFB-6/2020. sz. ülés 
(FFB-32/2018-2022. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 
2020. június 9-én, kedden 8 óra 35 perckor 

az Országház Széll Kálmán termében (főemelet 64.) 
megtartott üléséről 



 2

Tartalomjegyzék 

Az ülés résztvevői 4 

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

A rozsdaövezeti akcióterületek létrehozásához szükséges 
intézkedésekről szóló T/10746. számú törvényjavaslat részletes vitája 5 

Dr. Lovassy Ádám bevezetője 5 

Hozzászólások 6 

Dr. Lovassy Ádám reagálása 11 

Határozathozatalok 12 

Egyebek 12 

Elnöki tájékoztató 12 

Az ülés berekesztése 13 



 3

Napirendi javaslat  

 
1. A rozsdaövezeti akcióterületek létrehozásához szükséges intézkedésekről szóló 

törvényjavaslat (T/10746.) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
(Vitához kapcsolódó bizottság) 
 

2. Egyebek 
 



 4 

Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Schmuck Erzsébet (LMP), a bizottság elnöke  
Bencsik János (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Böröcz László (Fidesz)  
Varga Gábor (Fidesz)  
Szászfalvi László (KDNP)  
Hajdu László (DK) 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Koncz Ferenc (Fidesz) Bencsik Jánosnak (Fidesz) 
Simonka György (Fidesz) Varga Gábornak (Fidesz) 
 

A bizottság titkársága részéről 

Hatvani Szabolcs bizottsági munkatárs  



 5

(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 35 perc) 
 

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

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

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Bencsik János képviselő úr 
helyettesíti Koncz Ferencet, és Varga Gábor helyettesíti Simonka György képviselő 
urat. 

A mai ülésünk napirendi javaslatát előzetesen megküldtük. Kérem, hogy aki 
egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Nyolc igen szavazat. 
Megállapítom, hogy a bizottság a mai napirendünket elfogadta. 

Még mindig érvényben van a bizottsági titkárságok dolgozóinak 
veszélyhelyzetre érvényes beosztása, így ma Ácsné Kovács Katalin, a Honvédelmi és 
rendészeti bizottság titkárnője segíti a munkánkat. 

Egy technikai jellegű tudnivaló: a hangosítást a régi gyakorlatnak megfelelően 
kértük, azaz amikor megadom a szót, a mikrofonon lévő gomb megnyomásával lehet 
be-, majd a hozzászólás befejezésekor kikapcsolni a hangot. 

Megkezdjük a mai ülés érdemi pontjait. 

A rozsdaövezeti akcióterületek létrehozásához szükséges 
intézkedésekről szóló T/10746. számú törvényjavaslat részletes 
vitája 

Rátérünk az 1. napirendi pontra, a rozsdaövezeti akcióterületek létrehozásához 
szükséges intézkedésekről szóló T/10746. számú törvényjavaslat részletes vitájának 
kapcsolódó bizottságként történő lefolytatására. Megnyitom a részletes vita első 
szakaszát, a törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdése 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 egészébe. 

Köszöntöm az előterjesztő Miniszterelnökség képviseletében dr. Lovassy Ádám 
főosztályvezető urat, és kérem, hogy a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében 
foglalt követelmények vizsgálatát segítendően pár szóban foglalja össze az 
előterjesztés benyújtásának indokait és szabályozási megoldásait. Parancsoljon, 
főosztályvezető úr! 

Dr. Lovassy Ádám bevezetője 

DR. LOVASSY ÁDÁM főosztályvezető (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök 
Asszony! Tisztelt Bizottság! A T/10746. számú törvényjavaslat a rozsdaövezetek 
fejlesztését célozza. A rozsdaövezetek olyan területek, amelyek évtizedekkel, ha 
Nyugat-Európát nézzük, akár egy évszázaddal korábban is még a városok szélén 
helyezkedtek el, a városok növekedésével azonban átmeneti zónákká váltak. Ezeken a 
jellemzően kedvező elhelyezkedésű, jó közlekedéssel bíró területeken ipari 
tevékenységet végeztek, vagy közlekedési létesítmények, nagy raktárak helyezkedtek 
el, amelyek az eltelt évtizedek, akár évszázad alatt is kihasználatlanná váltak. 

A rendszerváltás után a Magyarországon található ezen területeken megszűnt 
az eredeti tevékenység végzése, és évek, évtizedek óta leromlott, elhanyagolt 
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állapotban és kihasználatlanul működnek ezek a területek. A törvényjavaslat nem 
Budapestről és a budapesti agglomerációról szól, annak a területi hatálya egész 
Magyarországra kiterjed, hiszen ezek a rozsdaövezeti területek az iparosodott vidéki 
nagyvárosokban is problémát jelentenek.  

Két rozsdaövezeti típust kíván megkülönböztetni egymástól a törvényjavaslat, 
az úgynevezett azonnali rozsdaövezeti akcióterületet és a közép- és hosszú távú 
rozsdaövezeti akcióterületet. Előbbi esetében belátható időn belül megvalósulhat egy 
fejlesztés, míg utóbbi tekintetében egy-, két-, három éves folyamatok kellenek ahhoz, 
hogy az adott terület átalakítása megkezdődhessen. 

A törvényjavaslat gazdasági és szociális hatása nagyívű tud lenni, azonban a 
törvényjavaslat csak a keretrendszert állapítja meg. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor megkérdezem a bizottság tagjait, hogy ki 

kíván hozzászólni a részletes vita e szakaszában. (Jelzésre:) Megadom a szót Bencsik 
János alelnök úrnak. 

Hozzászólások 

BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Bizottság! Köszönöm 
szépen a szót, elnök asszony. Többségi véleményt szeretnék ismertetni. Megítélésünk 
szerint a törvényjavaslat jól szolgálja a városi rozsdaterületek túlsúlyával jellemezhető 
övezetek fejlesztésének elősegítését a lakásépítések támogatásával, valamint hosszabb 
távon a városi jelentőségű rozsdaövezeti akcióterületek fejlesztésre történő 
előkészítését. 

A rozsdaövezeti akcióterületek a városszövetben kedvező elhelyezkedésű, de 
jellemzően elhanyagolt, kihasználatlan, környezetszennyezéssel, hulladéklerakással 
terhelt területek. Ezek fejlesztésével tiszta és környezetszennyezéstől mentes 
lakhatási és munkahelyi körülmények alakíthatók ki. A rozsdaövezeti akcióterületek 
fejlesztése kapcsán kiemelten fontos közérdekű cél az egészséges lakó- és 
munkakörülmények javítása, a környezet- és a természetvédelem szempontjainak 
figyelembevétele, az infrastrukturális erőforrások optimális kihasználása, a 
rozsdaövezeti akcióterületek alkalmassá tétele a lakhatási feltételek biztosítására és a 
városszövetbe történő integrálásra. 

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy nemcsak Budapestet, hanem a 
megyeszékhelyeket is érintő törvényi szabályozás kialakításáról van szó. A budapesti 
kis és átlagos méretű, jó közösségi közlekedési kapcsolatokkal rendelkező lakások 
bérleti díjának és vételárának radikális emelkedése, a kínálat szűkös volta sok aktív 
fiatal és sok család számára elérhetetlenné teszi az élethelyzetének megfelelő önálló 
otthon megteremtését. 

Ennek kiszorító hatása van, kényszerű kivándorlást vagy agglomerációba 
költözést eredményez. Ugyanakkor a kiköltözők Budapestre járnak vissza munkába, 
iskolába, ezzel pihenés helyett jelentős időt töltve utazással, növelve a közlekedési 
forgalmat és a környezetterhelést. 

A lakáspiac támogatása egy évtizedes probléma megoldását jelenti. A 
kedvezményes rozsdaövezetekre vonatkozó 5 százalékos áfa megfelelő feltételeket 
biztosít annak érdekében, hogy javulhasson ezen fiatalok és családok lakásvásárlási és 
lakáshozjutási lehetősége, a megnövekedett kereslet pedig ösztönzőleg hat a 
lakásépítésre, új munkahelyek teremtésére. 

A javasolt intézkedések egyszerre szolgálnak társadalompolitikai, 
gazdaságfejlesztési és városfejlesztési, környezetvédelmi célokat. A kormány célja az 
elérhető árfekvésű lakások építésének támogatása, a munkahelyvédelem, a 
várossebek begyógyítása, a rozsdaövezetek rehabilitációja, hiszen a lakásépítések 



 7 

fokozottan szolgálják a jó közlekedési kapcsolatokkal bíró rozsdaövezetek 
megújítását. 

Fontos kiemelni a környezettudatos és klímabarát építési technológiák, 
módszerek, berendezések alkalmazásának ösztönzését, valamint a közösségileg 
optimális megvalósulási helyszínek által a program környezet- és klímavédelmi 
célokra gyakorolt kedvező hatását is. Tisztelettel javasoljuk, hogy a bizottság 
támogassa a javaslatot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy ki kíván hozzászólni még a 

bizottság tagjai közül. (Jelzésre:) Parancsoljon, Hajdu képviselő úr! 
 
HAJDU LÁSZLÓ (DK): Köszönöm. Főosztályvezető úrtól szeretnék kérdezni. 

Magukban ezek a rozsdaövezeti ingatlanok számos típusú tulajdonost feltételeznek, 
tehát van önkormányzati tulajdonban lévő, van államnál is ilyen ingatlan, de döntően 
külföldi vagy nem külföldi, de céges tulajdonban vannak. Amikor azt mondjuk, hogy 
azonnali és hosszú távú, tehát kétütemes a hasznosítása, tudom, hogy ehhez hatalmas 
pénz kell, akkor számít a tulajdon. Tehát egyrészt milyen tulajdoni összetételű 
rozsdaövezetekről beszélünk? 

A másik pedig: ebben a bizonyos kétütemes hasznosításban - amiről a 
törvényjavaslat és kiegészítés is szól - a tulajdonviszony számít-e, vagy egy egészen 
más szempont számít abban az esetben, ha ez meg is fog valósulni? Budapesten 
egyébként még az előző önkormányzati ciklusban történt egy teljes körű ilyen 
rozsdafölmérés, ennek az anyaga ismert. Budapesten majdnem 3000 ingatlan van, 
attól függ, hogy mit számítunk rozsdaövezetinek, de körülbelül 3000 ingatlan van, 
mert az is a kérdés része lehet, hogy mi számít, tehát méretben, területi méretben, 
épített állapotban, üres telekben mi számít rozsdaövezetnek. Mondjuk, a törvény ezt 
nem írja egészen pontosan körbe.  

A fővárosban ez egy 80 éves terv, ha ezt az összes telket be szeretnék építeni, és 
ehhez a világ tőkéje is kevés lenne csak egy város, Budapest esetében. Az egész 
országra vonatkozóan azt gondolom, hogy ez csak egy kerettörvény, amely alapján 
valamikor majd néhány megvalósul; vagy konkrét rajtra kész tervek is vannak? Ezt 
szerettem volna kérdezni. 

Volt városvezetőként is azt gondolom, hogy egy ilyen törvény támogatható, 
hozzá kell tegyem Bencsik képviselő úr, alelnök úr hozzászólása mellett, hogy ez nem 
lehet - környezetvédelmi szempontokból, városképi szempontból, sok minden egyéb 
szempontból, amit fölsorolt - káros. Tehát az a kiemelés, hogy nem számít a helyi 
hatóság véleménye, nem számít a lakosság véleménye, csináljuk, mert ezt egy kiemelt 
beruházásnak minősítjük, akármi épül is ott, és akkor ettől kezdve ott, az utcában a 
városrészen vagy abban a kerületben, abban a városban akkor is megépítjük, ha 
tiltakoznak ellene, tehát úgy gondolom, hogy valami humánus beépítési mód 
következik itt. A gödi esetre utalok, amikor azt mondom, hogy eléggé durva 
beavatkozás volt a helyi autonómiába. Tehát, ez a rozsdaövezeti törvény nem azt fogja 
jelenteni, hogy kiszorítjuk a városvezetés kezei közül, akárki is a tulajdonos, és ott mi 
építeni fogunk? Hát, ilyen gondolatok miatt kértem szót. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, még ki kíván szólni. (Nincs jelzés.) Nem. 

Akkor megkérem Bencsik János alelnök urat, hogy vegye át az ülés vezetését, hogy én 
is ismertethessem az LMP frakciójának az álláspontját. 

 
(Az ülés vezetését Bencsik János, a bizottság alelnöke veszi át.) 
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BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Megadom a szót elnök asszony számára. 

 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm szépen, alelnök úr. Elöljáróban 

szeretném leszögezni, hogy az LMP álláspontja szerint ez a salátatörvény a Fidesz-
KDNP holdudvarába tartozó cégek profitszerzését akarja megerősíteni, egyúttal pedig 
az önkormányzatiság eszméjét és a környezet védelmét tovább gyengíteni. Félreértés 
ne essék, évek óta győzködjük a kormányt, mennyire fontos a korábbi ipari és egyéb 
tevékenységgel szennyezett területek kármentesítése és rehabilitációja. Több ezer 
ilyen van az országban, melyek időzített bombaként működnek, helyre nem hozható 
módon veszélyeztetve talajainkat, vízbázisainkat és lakókörnyezetünket. 

A kormány már vagy tíz éve egyszerűen elszabotálja az ezzel összefüggő 
feladatokat, legfeljebb egy-két látszatintézkedést hozott. A rozsdaövezetek 
rehabilitációja kapcsán az is sokszor elhangzott, hogy megfelelő kármentesítés után 
ott lehetne a helye az új fejlesztéseknek - legyenek azok a zöldgazdaság, az oktatás, a 
kultúra letéteményesei -, sokkal inkább, mint hogy a kormány ezeket úgy hagyja, és 
helyettük a zöldterületeket irtja és építi be saját kénye-kedve szerint. Ehhez képest a 
kormány most a foglalkoztatási válságra és a lakáshiányra hivatkozva egy olyan 
tervezetet nyújt be, amely kommunikációs szempontból talán jól hangzik, de éppen az 
ellenkezőjéről szól. 

Milyen hozzáállás az - kérdezzük -, hogy a kormány rendeletben állapíthatja 
meg ezen kiemelten közérdekű beruházás helyszínére és közvetlen környezetére 
vonatkozóan a felszín alatti vizek és a földtani közeg kármentesítésével összefüggő 
hatósági eljárások ágazati jogszabályban foglaltaktól eltérő különös eljárási 
szabályait, a kármentesítés során a tényfeltárás, a beavatkozás és a kármentesítési 
monitoring egyedi szabályait? Miért nem ismerhetők meg már most ezek az 
előírások?  

Ha az eltérő szabályok netán enyhébbek lesznek a hatályosnál, mi garantálja, 
hogy ezen területek lakásépítési beruházásai egészséges környezetet biztosíthatnak a 
majdan ott élőknek? Hogyan gondolja a kormány, hogy a kármentesítési hatósági 
eljáráshoz 42 nap elegendő, amikor sokszor hónapokig tart egy-egy terület 
szennyezettségének megfelelő feltárása? És mivel magyarázzák, hogy ezekre a 
területekre olyan egyedi szabályokat írhatnak elő, amelyek alapján semmilyen 
korábbi településrendezési, építésügyi, örökségvédelmi, városképi, zöldfelületi, sőt 
még az országos tűzvédelmi előírásokat sem kell figyelembe venni? A tervezetben szó 
sem esik arról, hogy kik és miből fizetik a területek legalább névleges kármentesítését, 
infrastrukturális fejlesztését. Nyilván az adófizetők pénzéből majd, ahogyan az itteni 
beruházók is kedvezményes áfa alá esnek.  

Vagyis nagyon picit összefoglalva: mi úgy látjuk, hogy az önkormányzatok 
megkerülésével le fogják nyúlni a potenciálisan jó fekvésű területeket, például a 
Nyugati és a Déli pályaudvar mögötti frekventált területeket, a Duna-parti volt 
iparterületeket. Állami pénzből feljavítják, és minden szabály megkerülésével 
továbbadják majd Fidesz-közeli oligarcháknak ezeket a területeket, akik 27 százalék 
helyett 5 százalékos áfával építhetnek itt 150 négyzetmétert meg nem haladó 
lakásokat, ami igazán nem az átlagos lakhatási szegénységet kezelő megoldás. 

Mindezek alapján ez a tervezet ebben a formában így az LMP számára 
elfogadhatatlan. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszaadom az elnöki feladatokat elnök asszony 

számára. 
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(Az elnöklést Schmuck Erzsébet, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Böröcz képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
BÖRÖCZ LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Asszony! 

Csak röviden néhány dologra reagálnék, mert volt egy nagyon hosszú általános vita az 
egyik éjjelen ebből a törvényjavaslatból. Én arra azért felhívnám a figyelmet, hogy 
alapvetően az önkormányzatok nincsenek kihagyva ebből a törvényből. Mivel ahogy 
elhangzott, ez egy kerettörvény, az önkormányzatokkal egyeztetnek az övezetek 
kijelölésekor. Ez az egyik. 

A másik pedig, hogy éppen az ön által említett Nyugatit nem tudja senki 
lenyúlni, vagy az állam nem tudja lenyúlni, mert az állami területnek számít. Tehát, 
hogy az állam a saját területeit egyébként hogyan fejleszti, meg mit kezd vele, az 
szerintem egy másik lapra tartozik. Kicsit nagyon politikaszagú nyilatkozatnak tűnt 
elnök asszony hozzászólása. Én megértem persze, hogy keresik nyilvánvalóan javító 
szándékkal a törvényjavaslatokban a hibát, de itt mégiscsak arról van szó, hogy van 
egy azonnali rozsda-akcióterület, meg van egy közép-, hosszú távú, és nyilván, ahogy 
a törvényjavaslat vitáján is elhangzott, vannak olyan területek, amelyek viszonylag 
gyorsan előkészíthetők a beruházásra, vannak olyan területek, ahol egyébként öt, tíz 
vagy akár még több év kell ahhoz, hogy egyáltalán olyan állapotba hozzák azt a 
területet, ami mindezeket lehetővé teszi, hogy visszakapcsolják a városok 
vérkeringésébe. 

Tehát szerintem nem arról van szó, képviselő asszony, hogy az 
önkormányzatoktól bármit elvenne az állam, hiszen vannak olyan területek, amelyek 
önkormányzati tulajdonban vannak, vannak olyan területek, amelyek állami 
tulajdonban vannak, és vannak nyilván magánkézben lévő területek is. Szerintem 
mindannyiunknak az a közös érdeke, hogy ezeket a területeket - amit ebből lehet - a 
lehető leggyorsabban, és itt nyilván pont az a cél, hogy a magántőke bevonásával, ahol 
kell, ott nyilván a terület rehabilitációját környezetvédelmi szempontok alapján 
elvégezzék, és ezek után visszakapcsolják a települések vérkeringésébe.  

Illetve azt is még zárójelben megjegyezném, hogy ezekre a területekre minden 
önkormányzati szabály, településképi szabály alapvetően érvényben van. 
Gyakorlatilag itt egyedi döntésekként lehet ezektől eltérni, de azt látni kell, hogy - 
ahogy Hajdu képviselő úr elmondta - rengeteg ilyen terület van rengeteg típusú 
adottsággal, rengeteg különböző típusú problémákkal rendelkeznek. Erre 
gyakorlatilag azért kellett törvény, mert mindegyikre egyesével kell olyan megoldást 
találni, ami egyébként egy piaci befektető számára is profitábilisan, de mégis olcsó 
vagy olcsóbb lakásépítést tesz lehetővé, mint eddig. 

Röviden csak ennyit szerettem volna, mert főosztályvezető úr kenyerét sem 
szeretném elvenni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Turi-Kovács Béla, parancsoljon! 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nagyon röviden csak 

meg kívánom jegyezni, hogy olyan cél ez, amelyet a törvény megvalósítani kíván, ami 
25 év alatt meghaladta mindig az önkormányzatok lehetőségeit. Szeretnék rámutatni 
egyértelműen, hogy például a szovjet laktanyák példája kitűnően mutatta, mutatja - 
Szentendre határában ma is ott van egy szovjet laktanya, amelynek a hasznosítása 
mind a mai napig nem történhetett meg -, egyszerűen nincsenek olyan erőforrások a 
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helyi önkormányzatoknál, amelyekkel ezt meg lehetne valósítani. Ezért a központi 
akarat szükséges, és meggyőződésem szerint törvénybe is kell foglalni. 

Ugyanakkor meg kell jegyeznem, hogy a magam részéről mindig fenntartással 
fogadom, ha egy előterjesztett törvény túlságosan sok részletet hagy meg 
kormányrendeletre és kormányhatározatra. Sokkal célszerűbb és megnyugtatóbb, és 
azt kell mondanom, nagyobb támogatottságot is élvezhet, ha a legfontosabb döntések 
és várható rendelkezések alapjaiban megjelennek a törvényben. Ha ezek 
megjelennek, akkor azok a kétségek és aggályok, amelyek az előbb elhangoztak, még 
inkább megalapozatlanok lehetnek. 

Meggyőződésem tehát, hogy a következő lépés az kell legyen, hogy amint ebben 
a kormány a részletek tekintetében is kidolgozott és pontosabb elképzeléssel 
rendelkezik, azt meg kell ismerni, akár itt a bizottság előtt is. Ez a bizalmat 
megerősíti, azokat az aggályokat, amelyek itt fölmerültek, végképp eloszlathatja. 

Ugyanakkor arra is rá kell mutatnom, hogy a környezetvédelem egészen más, 
olyan jellegű összefüggéseket mutat ezeken a területeken, amelyek szintén 
meghaladják az önkormányzatok lehetőségeit. Éppen ez volt az akadálya ezeknél a 
laktanyáknál a felszámolásnak és hasznosításnak, mert olyan mélységben kellett 
volna beavatkozni, amihez már az erőforrások teljes egészében hiányoznak, mind a 
szellemi erőforrások, tegyük hozzá, mind az anyagi erőforrások. Ez a meggyőződésem 
szerint csak a kormánynál lehetséges.  

Én tehát ezt egy első nagyon fontos lépésnek tartom, amelyet majd 
követhetnek a további részletes lépések. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretnék reagálni picit. 
 

(Az elnöklést Bencsik János, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Elnök asszonyé a szó. 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm szépen. Azért engedtessék meg, 

hogy pár szóval én is reagáljak. Az teljesen világos, hogy ezekhez a hatalmas, esetleg 
elszennyezett, mérgeket örökölt területekhez nem elegendőek az önkormányzati 
kapacitások. A kilencvenes évek, a rendszerváltás után volt egy országos 
kármentesítési program, az nyilván kifejezte ugyanezt, hogy egy önkormányzat ezt 
nem képes megoldani, ehhez központi, országos költségvetési források kellenek. 
Csakhogy ez az országos kármentesítési program elhalt, és hosszú-hosszú éveken 
keresztül semmi nem történt. Erre utaltam, amikor azt mondtam, hogy az elmúlt tíz 
évben, 2010 óta nem nagyon láttuk annak a nyomát, hogy itt érdemi lépések 
történtek volna. Most hirtelen van egy változás.  

Önmagában nem azzal a szándékkal van a probléma, hogy ezeket a területeket 
kármentesíteni kell, hanem az alapvető problémánk azzal van, hogy vajon majd utána 
ez mi célt szolgál, és milyen módon történik meg. Utaltam arra az LMP-frakció 
álláspontjában, hogy a 42 nap biztos, hogy az esetek zömében nem elegendő arra, 
hogy megfelelő módon történjen a felmérés és utána a kármentesítés. 

És bizony tartunk attól is, hogy lesznek olyan esetek, amikor netalántán a 
magántőke bevonásával - ahogy említette Böröcz képviselőtársam - a profit 
érdekében nem biztos, hogy teljesen mentesítve lesz a környezeti szennyezéstől a 
terület, és netalántán ott a földben maradnak ilyen területek. Igen, és a bizalom 
kérdése: ha sok részletet még lehetne látni ehhez kapcsolódóan, amit meg tudunk 
ítélni, akkor az a bizalmat erősítené, de egy ennyire tág szabályozással a 
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bizalmatlanság létezik, és azt gondolom, hogy környezetvédelmi szempontból jogosak 
a félelmeink. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Az elnöki feladatokat visszaadom. 
 

(Az ülés vezetését Schmuck Erzsébet, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

(Jelzésre:) Parancsoljon! 
 
BÖRÖCZ LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök asszony. Tényleg csak 

nagyon röviden arra szeretném csak felhívni a figyelmét, én megértem a tényleg 
jobbító szándékú aggódását, de szerintem elképzelhetetlen egy olyan beruházás 
Magyarországon egy lakópark vagy egy lakóház építése kapcsán, ahol egyébként a 
tulajdonosoknak, a leendő tulajdonosoknak kétségeik vannak az ő lakóterületük 
rehabilitációjával, a környezet kármentesítésével kapcsolatban, mert egy darab lakást 
nem tudnának eladni. És szerintem azért a hatóságokban meg lehet annyira bízni, 
hogy eddig is jól végezték ebből a szempontból a munkájukat, tehát nyilván az 
előírásokat be kell tartani mindenkinek, minden beruházónak. Tehát én attól nem 
félnék, hogy ilyen helyzetbe kerülünk, hiszen gyakorlatilag értékesíthetetlenek 
lennének ezek az ingatlanok, ami a törvénynek viszont egy célja. 

 
ELNÖK: Azt hiszem, hogy még itt nagyon hosszan oda-vissza el tudnánk 

vitatkozni vagy beszélgetni. Az előterjesztőnek is szeretném megadni a szót. Csak egy 
mondatot szeretnék, és akkor utána azt gondolom, hogy folytathatjuk külön még ezt a 
vitát. Itt azért a lakosok esetén, akikről azt mondta, hogy bizalommal lesznek, vagy 
nem vennének, sok esetben nem látni le a földbe vagy a föld mélyébe, és vannak itt 
azért még más kérdések, de lássuk meg, hogy majd a részletek hogyan alakulnak. 

Megadnám a szót az előterjesztőnek, és ha még szeretne szólni… (Böröcz 
László jelzésére:) Nem. Akkor parancsoljon, főosztályvezető úr! 

Dr. Lovassy Ádám reagálása 

DR. LOVASSY ÁDÁM főosztályvezető (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! A mandátumom arra szól, hogy a szakmai 
kérdésekre válaszoljak, de azt hiszem, talán annyi belefér, hogy úgy látom, itt a 
bizottsági vitában egy pártlogikán túlmutató egyetértés bontakozott ki abban a 
tekintetben mindenképpen, hogy a rozsdaövezetekkel kapcsolatos megoldásban 
minden politikai párt érdekelt, és ez az alap, az első lépést mindenki helyesnek 
gondolja. 

A tulajdonjogi viszonyokkal összefüggésben azt tudom elmondani képviselő 
úrnak, hogy a törvényjavaslat nem tesz különbséget a tulajdonos személye között. 
Tehát teljesen irreleváns a törvényjavaslat szempontjából az, hogy állami 
tulajdonban, önkormányzati tulajdonban vagy magántulajdonban van az adott 
ingatlan. Sőt, az is irreleváns a törvényjavaslat szempontjából, hogy ez külföldi vagy 
hazai tulajdonban lévő ingatlan. Ez azért van így, mert meggyőződésünk, hogy ha ez 
másképp lenne, az alaptörvény-ellenességet vetne fel, és európai uniós 
jogszabályokba is ütközne. 

A helyi autonómiát pont ezért nem is érinti a törvényjavaslat, hiszen független 
attól a rozsdaövezet létrehozása, hogy milyen tulajdonú az alapingatlan. Ennek 
kapcsán szeretnék arra is válaszolni, hogy itt nem egy állami lenyúlásról van szó, 
tehát itt nem kisajátításról van szó, nem a kisajátítás egy új formáját vezeti be a 
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törvényjavaslat, sőt egyébként kötelező kikérni az önkormányzat véleményét is az 
eljárás során. 

A környezetvédelmi szempontok, ahogy Böröcz képviselő úr is mondta, a 
hosszú, éjszakai általános vita kapcsán felmerültek. A kormány ott is próbálta 
elmagyarázni azt, hogy itt nem erősen szennyezett területekről van szó, épp 
ellenkezőleg. Ha megnézzük a törvényjavaslat 1. § 46. pontját, az azonnali 
rozsdaövezeti akcióterületet, ha lehet így fogalmazni, ezek szinte kulcsrakész 
ingatlanok. De még ha nem is lennének azok a szó kulcsrakész jelzős szerkezetét 
illetően, akkor is a környezetvédelmi, anyagi szabályok nem változnak azáltal, hogy 
maga a beruházás felgyorsul és leegyszerűsödik, ami a hatósági eljárást érinti. Tehát 
anyagi jogszabályokat nem tervez módosítani ez a törvényjavaslat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor a részletes vita ezen szakaszát lezárom, és 

ezzel áttérünk a második szakaszra. Képviselői módosító javaslatot nem nyújtottak be 
a bizottsághoz, így kérdezem, hogy a bizottság tagjainak van-e módosító javaslat 
benyújtására irányuló szándéka. (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincs. 

Határozathozatalok 

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 egyetért vele, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. 

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja és benyújtja-e a részletes vitát lezáró 
jelentést. (Szavazás.) 5 igen szavazat, és 2 nem szavazat. Köszönöm. 

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 Országgyűlés ülésén 
ismerteti. (Jelzésre:) Parancsoljon, alelnök úr! 

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Böröcz László képviselő urat 

javaslom a bizottsági vélemény elmondására, ismertetésére. 
 
ELNÖK: Szavazzunk erről! Aki támogatja, hogy a többségi véleményt Böröcz 

képviselő úr mondja el, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk. 
A kisebbségit pedig szeretném én képviselni. (Jelzésre:) Erről nem kell 

szavazni, jó. Akkor kisebbségi előadót is állítunk. 
Gyakorlatilag ennek a napirendi pontnak a végére értünk, és megköszönöm az 

előterjesztő részvételét, a napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Elnöki tájékoztató 

A második, egyben utolsó, egyebek napirendi pontunkban az alábbiakról 
tájékoztatom képviselőtársaimat. Ahogyan azt már előzetesen jeleztük, a következő 
bizottsági ülésünket jövő héten csütörtökön, június 18-án 10 órától tervezzük. 
Napirenden két részletes vita lefolytatása szerepel. Az egyik a Magyarország 2021. évi 
központi költségvetéséről szóló T/10710. számú törvényjavaslaté, valamint a kormány 
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által benyújtott, az egyszer használatos műanyagok forgalombahozatalának 
betiltásáról szóló T/10862. számú törvényjavaslaté.  

Kérdezem, hogy az egyebek között van-e valakinek kérdése, véleménye, 
észrevétele, elmondandója. (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincs. 

Az ülés berekesztése 

Akkor a bizottságunk mai, június 9-ei ülését lezárom, és mindenkinek további 
szép napot és jó munkát kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 10 perc)  

 

Bencsik János 
a bizottság alelnöke 

 

Schmuck Erzsébet 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Hegedűs Éva 


