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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Kezdjük el a mai bizottsági ülést! Ezennel a mai, október 27-ei ülést 
megnyitom. Köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, a vendégeinket, illetve az ülésre 
érkezett hallgatóságot.  

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

A mai ülésünk napirendi javaslatát előzetesen megküldtük. Ha kéri valaki, akkor 
természetesen felolvasom a napirendipont-javaslatokat, de úgy látom, hogy senki nem 
kéri. Ezért aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság a mai napirendünket elfogadta. 
Még mindig érvényben van a bizottsági titkárságok dolgozóinak váltott 

beosztása, így ma dr. Buksza Zsolt, a Népjóléti bizottság főmunkatársa van mellettem 
és segíti a munkánkat. 

Elég hosszú idő eltelt azóta, hogy ebben a teremben üléseztünk, ezért szeretném 
felhívni képviselőtársaim figyelmét arra, hogy itt, a Delegációs teremben a 
megszokottól eltérően úgynevezett vegyes hangosítás működik. Ez azt jelenti, hogy a 
pulpituson fixen telepített mikrofonok vannak, míg a bizottsági tagok esetében, akik 
itt, a padsorokban foglalnak helyet, a plenáris ülésteremhez hasonlóan csíptetős 
mikrofonok használhatók, ez utóbbiak a padoknak a fiókjaiban találhatók. Az elnöki 
mikrofon folyamatosan bekapcsolt állapotban lesz, akkor is, amikor képviselőtársaim 
szót kérnek. A keverőpultnál helyet foglaló technikus fogja adni a hangot, amikor 
jelzem, hogy ki kapja meg a szót.  

Dr. Nagy István agrárminiszter éves meghallgatása  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

Ezután a rövid technikai tájékoztató után szeretném bejelenteni, hogy dr. Nagy 
István agrárminiszter éves meghallgatása következik az országgyűlési törvény 41. §-a 
alapján. Tisztelettel köszöntöm dr. Nagy István miniszter urat és munkatársait.  

Tájékoztatom a bizottság tagjait, illetve a miniszter urat, hogy az előzetes 
jelzésnek megfelelően a meghallgatás időkeretben történik. Először a miniszter úrnak 
30 perc áll majd a rendelkezésére, hogy beszámoljon az elmúlt egy év alatt elvégzett 
munkájáról, majd a bizottság tagjai frakciónként legfeljebb 10 percben fogalmazhatják 
meg kérdéseiket, észrevételeiket. Ezt követően a miniszter úrnak ismételten 30 perc áll 
majd a rendelkezésére, hogy a kérdésekre válaszoljon. Ha nem bizottsági tag képviselő 
kér szót, akkor a bizottságnak arról külön kell dönteni. Ebben az esetben legfeljebb 
három kérdés feltételre van lehetőség, maximum 3 perces időkeretben. Ha szükséges, 
egy rövid második kört is tartunk majd. 

Átadom a szót a miniszter úrnak, hogy tartsa meg a beszámolóját. 

Dr. Nagy István beszámolója 

DR. NAGY ISTVÁN agrárminiszter: Köszönöm a lehetőséget, elnök asszony. 
Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a lehetőséget, hogy válthatunk 
néhány szót mindarról a munkáról, ami ebben a nehéz és rendkívüli időszakban a 
minisztériumban zajlott. 

Mindnyájunk előtt ismert, hogy milyen körülmények zajlanak szerte a világban, 
és azt hiszem, az idei esztendő volt az első, amikor kifejezetten kézzelfoghatóan 
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érezhettük azt, hogy a természetben milyen változások zajlanak, mennyire intenzív ez 
a változás, és hogy mennyire szükséges mindaz a megelőző munka, amit tehetünk 
azért, hogy teremtett világunkat, környezetünket megóvjuk, működését igyekezzünk 
jobbá tenni.  

Láthattuk, hogy tavasszal 153 napon keresztül nem hullott csapadék, majd 
amikor csapadék hullott, az rendkívül szélsőséges és intenzív körülmények között 
történt meg. Tehát minden sokkal inkább szélsőségessé válik, ilyen körülmények 
között kell dolgozni mind a gazdaságban, és ilyen szélsőséges körülmények között kell 
fenntartanunk környezetünk állapotát. Ráadásul mindezt a munkát még nehezítette az 
a járvány is, aminek most a második hullámában ismét benne vagyunk, és ezért külön 
tisztelet önöknek, hogy eljöttek, és ilyen körülmények között is vállalták azt, hogy részt 
vesznek ezen a meghallgatáson. 

Beszámolóm kezdetén néhány szót szeretnék szólni az 5. Nemzeti 
Környezetvédelmi Program készültségéről, amely országunk adottságait és hosszú távú 
környezeti érdekeit figyelembe véve határozza meg a jövő fejlődési céljait az uniós és 
nemzetközi kötelezettségeink mentén. Örömmel mondhatom önöknek, hogy a hazánk 
környezetügyi stratégiáját a következő hat évre meghatározó dokumentum elkészítése 
a finisébe érkezett. Most már nincs akadálya annak, hogy az új nemzeti 
környezetvédelmi programot a jövő év elején az Országgyűlés elé terjesszük, a jelenleg 
érvényben lévő program beszámolójával együtt. 

Fontos intézkedésként kívánom kiemelni azt, hogy megteremtettük a forrást és 
a stratégiai alapjait annak, hogy a mezőgazdasági termelőknél a növénytermesztés és 
az állattartás során képződő mezőgazdasági fóliahulladékokat országos szinten 
összegyűjtsük, és azokat egy egyedülálló magyar szabadalom alapján hasznosítsuk. 
Fontos támasza lesz ez a vidék életének, és a mezőgazdasági földterületek közelébe 
kihelyezett speciális gyűjtőkonténerek révén egyszerűbben tudnak majd a gazdák 
megválni a tevékenységük során képződő műanyag hulladékoktól. Ennek révén 
nemcsak a körforgásos gazdaság egyik fontos elemét, vagyis a hulladékgyűjtést fogják 
szervezett keretek között elvégezni az agráriumban, hanem a jelenlegi gyakorlat szerint 
elégetett és elásott műanyag hulladékok környezetre és emberi egészségre gyakorolt 
káros hatásait és az illegális lerakások, égetések számát is csökkenteni fogjuk.  

Nagyon nagy tett ez, egy olyan újítás, amelyre méltán lehetünk büszkék, hiszen 
nyugodtan fogalmazhatunk úgy, hogy a mezőgazdaságban keletkező műanyag 
hulladékok, amelyek eddig kifejezetten károsak voltak és károsították a környezetet, a 
körforgásos gazdaság része lesz, és mindezt begyűjtve, újrahasznosítva tudjuk majd 
visszahelyezni a gazdaságba. Azt hiszem, ez olyan volumenű problémamegoldás, 
amelyre méltán lehetnek büszkék a kollégáim is és az egész ágazat. 

Ami a levegőkörnyezeti szabályozás területén elért eredményeket illeti, 2020-
ban a kormány elfogadta a nyílt meteorológiai adatpolitika bevezetésének tervét. Ez azt 
jelenti, hogy a 2021. évi költségvetésről szóló törvénnyel az Országgyűlés több mint 
egymilliárd forinttal növelte az Országos Meteorológiai Szolgálat költségvetését. A 
rendelkezésre álló forrásból létre fogunk hozni egy széles körű és ingyenes adatelérést 
biztosító információs rendszert, amely számos időjárás-érzékeny gazdasági szektor, 
köztük az agrárium kockázatainak csökkentését és fejlődését fogja támogatni.  

A levegőtisztaság-védelem területén az utóbbi évek egyik legfontosabb 
eredményeként számolhatok be arról, hogy a kormány elfogadta az országos 
levegőterhelés-csökkentési programot. Ez a program tartalmazza a mezőgazdasági, 
közlekedési, ipari és energiaszektorra, továbbá a lakossági tevékenységre vonatkozó 
azon intézkedéseket, amelyek megvalósításával az Európai Unió által meghatározott 
célok elérése biztosítható. 
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Az országos levegőterhelés-csökkentési programban foglalt intézkedések 
hatékonyságának értékelése a levegőminőség folyamatos vizsgálatát végző országos 
légszennyezettségi mérőhálózat mérési adataival történik. A nyomonkövetési és 
hatásmonitoring-feladatok megvalósítása érdekében a kormány döntése alapján a 
hálózat részére közel 300 millió forintos éves fejlesztési keret áll rendelkezésre 2021-
től, amely felhasználásával folyamatosan cserélhetők a régebbi műszerek, ezzel pedig 
javulhat a levegőminőségi adatok rendelkezésre állása. 

Mindezek mellett tovább folytatódott az országos légszennyezettségi 
mérőhálózat felülvizsgálata is. A felülvizsgálati program országos mintavételi és mérési 
program végrehajtásával, az ehhez szükséges módszerfejlesztéssel indult, majd a 
zónafelülvizsgálattal, illetve az automata mérőállomások teljes körű helyszíni 
szemléjével és dokumentálásával folytatódik. Monitoringhálózatot hoztunk létre a 
levegőszennyezés változásának ökoszisztémákra gyakorolt hatásainak nyomon 
követésére, és már megtörtént az első adatszolgáltatás, amely alapján négy év múlva 
értékelni lehet majd a levegőszennyezés ökológiai hatását. 

2020-ban is - hogy gyakorlati példát is mondjak önöknek - tovább folytatódik a 
helyes lakossági fűtést bemutató „Fűts okosan!” kampány, hiszen a levegőszennyezést 
nagymértékben befolyásolják az emberek fűtési szokásai. A jogalkalmazók segítése 
érdekében szaghatásra vonatkozó tervezési irányértékeket építettünk be a levegő 
védelmével kapcsolatos határétékekről szóló jogszabályba.  

A stratégiai zajtérképek 2018-19. évi megújítása után felülvizsgáltuk a 
zajtérképeken alapuló zajvédelmi intézkedési terveket. Mindezen felül az elmúlt évben 
a kormány 922 millió forint forrást biztosított a zajtérképezés uniós szinten kötelező új 
számítási módszere hazai bevezetésének megalapozására. Tervezzük továbbá a hazai 
zajvédelmi szabályozás teljes felülvizsgálatát, korszerűsítését, illetve javaslatot 
kívánunk készíteni az új típusú konfliktushelyzetek szabályozására.  

A meteorológia területén tervezzük az Országos Meteorológiai Szolgálat 
radarfejlesztését. Örömmel jelzem önöknek, hogy idén megújult a Meteorológiai 
Szolgálatnak a teljes mérőhálózata, nagyon nagy büszkeség volt számomra átadni 
azokat a készülékeket, fejlesztéseket, amelyeket az Országos Meteorológiai Szolgálat 
vásárolt és állított rendbe. Nyugodtan fogalmazhatok úgy, az Országos Meteorológiai 
Szolgálat a világ élvonalába került a fejlettségi, technológiai szintjét tekintve. 

Az országos jégkármegelőző rendszer megfelelő kiszolgálása érdekében a Dél-
Dunántúl területét érintően egy, az Országos Meteorológiai Szolgálat radarhálózatába 
illeszthető, új időjárási radar gyártása van folyamatban, amely várhatóan 2021 
tavaszán áll majd üzembe. Az új időjárási radarral a jövőben tovább nő a 
jégkármérséklő rendszernek a hatékonysága. 

Ami a környezeti nevelés területét illeti, örömmel tájékoztatom önöket, hogy a 
2018-ban elindított országos iskolakert-fejlesztési program három ütemében összesen 
167 iskola és óvoda vesz részt, és a programban legalább 20 ezer gyermek érintett. A 
célunk, hogy a programba a következő években még több iskola és óvoda 
kapcsolódhasson be. Továbbá előremutató intézkedésnek tartom, hogy 2020-ban is 
meghirdettük a „Ments meg egy kertet!” és a 2019-20-as tanévre a víz és a környezet 
védelmét népszerűsítő BISEL országos tanulmányi versenyt.  

Mindezeken túl 2020-ban is meghirdettük a zöldóvoda minősítő cím körébe 
tartozó pályázatainkat, amelyeket a jövőben is folytatni kívánunk. Mivel a program 
nagyon népszerű, a zöldóvodák hálózatának közel ezer óvoda a tagja, ebből kétszáz az 
örökös zöldóvoda cím birtokosa. Pici, apró dolog, de ha belegondolunk, hogy a jövő 
generációja itt nő fel, és ők azt fogják természetesnek tekinteni, amit itt a legkisebb 
korban számukra tanítunk, példákkal illusztrálunk, bemutatjuk, számukra már ez lesz 
a természetes, a szelektív hulladékgyűjtés, a komposztálás. Mindazok a folyamatok, 



8 

amelyek a környezetünk védelmével kapcsolatosak, ezen gyerekek számára 
természetessé válnak. Ha megnézzük ezeknek az óvodáknak a számát, a benne érintett 
gyerekeknek a számát, akkor azt tudom mondani, hogy a felnövő generáció egy sokkal 
érzékenyebb, a környezeti értékek iránt sokkal tudatosabb módon nő föl, úgyhogy 
egészen nyugodt szívvel mondhatom azt, hogy biztonságba tudjuk majd helyezni náluk 
a környezetünk állapotát. 

Hasonlóan izgalmas és a környezetvédelmi ismeretek szélesebb körű 
terjesztését szolgálja az a fenntarthatósági ökoverseny, amelyet 2020-ban hirdettünk 
meg először a középiskolás diákok részére, amelyre eddig több mint hetven iskola 
regisztrált. A verseny célja az, hogy a zöldebb fogyasztói szemlélet kialakítása 
érdekében a fiatalok megismerjék a környezetbarát termékeket és szolgáltatásokat, 
valamint az ezeket jelölő ökocímkéket, és így ösztönözve legyenek arra, hogy a 
fogyasztási szokásaikba ezeket beillesszék. 

Ami a szennyezett területeket és az azok mentesítésére vonatkozó 
intézkedéseket illeti, gondoskodtunk arról, hogy jogszabályba legyen foglalva a 
barnamezős területnek a fogalma. Ehhez kapcsolódóan készítettünk egy barnamezős 
területeket tartalmazó nyilvántartást, hogy megteremtsük a városi otthonteremtési 
program környezetvédelmi beágyazottságát.  

A program célja a kihasználatlan és elhanyagolt városi rozsdaövezetek 
megújítása, továbbá a szennyezett területek fizikai alkalmasságának megteremtése. 
Ezeken a területeken a kármentesítési intézkedések elvégzéséhez a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program 5,5 milliárd forint összegben biztosít forrást az 
Agrárminisztérium részére. Ebben a körben külön figyelmet érdemel az, hogy több 
mint 2,2 milliárd forint értékben támogatjuk az illékony, klórozott szénhidrogén-
szennyezettség hatékony kármentesítési beavatkozását célzó innovatív technológiai 
eljárás kidolgozását és az egykori Magyar Optikai Művek mátészalkai gyáregységének 
területén a kutatás-fejlesztési feladatoknak az elvégzését. 

Fontos eredményként említem meg azt is, hogy továbbfejlesztettük az Országos 
Környezetvédelmi Információs Rendszert. Az elvégzett fejlesztés biztosítja, hogy az 
adatszolgáltatás teljesítése egy online adatszolgáltatási felületen keresztül történjen, 
alacsony fenntartási költségek mellett, ügyfélbarát hozzáféréssel.  

A környezeti károk gyors és eredményes felszámolása érdekében egy olyan 
nyilvántartási rendszer létrehozását is tervezzük, amelynek eredményeképpen a 
jövőben pontos és naprakész információ áll majd rendelkezésre arról, hogy hazánk 
területén hol milyen kiterjedésű és milyen típusú szennyeződés vagy környezeti kár 
történt.  

Megteremtettük a környezetben tartósan megmaradó szerves 
szennyezőanyagok gyártásának, felhasználásának, kereskedelmének és 
hulladékkezelésének hatósági ellenőrzésére vonatkozó jogszabályi feltételeket. A 
jövőben biztosítani fogjuk ezeknek a szennyező anyagoknak az adatszolgáltatásához 
szükséges informatikai támogatását is.  

Módosítjuk a termékek és szolgáltatások ökocímkézésére vonatkozó 
jogszabályokat annak érdekében, hogy ne lehessen a fogyasztókat megtévesztő módon 
használni környezetbarát címkéket a forgalmazott termékeken. A módosítással azt 
kívánjuk elérni, hogy a vásárlói bizalom és a kereskedelmi forgalom is növekedjen a 
környezetbarát termékek iránt. Emellett új minősítési feltételrendszert dolgoztunk ki 
annak érdekében, hogy bővüljön a megpályázható termékcsoportok köre. Ennek 
köszönhetően az újrahasznosított műanyagból előállított termékekre is meg lehet 
szerezni a nemzeti ökocímkét. Az imént említett mezőgazdasági fóliahulladékok 
újrahasznosításának alkalmazása során is alkalmazni lehet az ökocímkét, hiszen ezek 
is teljeskörűen a körforgásos gazdaság részeivé tudnak válni. 
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Széles körben népszerűsítjük az Európai Unió környezetvédelmi vezetési és 
hitelesítési rendszerét is. Szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy szerteágazó munka 
zajlott a természetvédelem területén is. Számos eredményt tudhatunk magunk mögött, 
és további ambiciózus tervek megvalósításán dolgozunk jelenleg is, amelyek 
fókuszában a természeti sokféleség megóvása áll.  

2019. június elején megalakult a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési 
Központ, megkezdte működését, és immár egységes szemlélettel, hatékonyabban tudja 
szolgálni a génmegőrzés ügyét, és kiemelten a kormány által elfogadott négyéves 
időtávval futó génmegőrzési stratégia végrehajtását. Bizonyára emlékeznek rá, ez a 
gödöllői haszonállat-génmegőrző egyik részének és a régi NÖDIK-nek az 
összeolvadásából jött létre, így a növény- és állati génmegőrzés is egy intézményben, 
egy fenntartás alá, egységes szemlélettel, egységes irányítás alá tudott kerülni, így 
tudjuk garantálni a génmegőrzési stratégia végrehajtását. 

Mindenképpen előremutató, hogy Magyarország GMO-mentes politikájának 
hatására egyre több GMO-mentes jelölt termék jelenik meg az áruházak polcain. Annak 
érdekében ugyanakkor, hogy ezen termékek közös arculattal jelenjenek meg, új „GMO-
mentes termelésből” élelmiszervédjegyet jelentettünk be a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatalába idén ősszel, továbbá új arculati kézikönyvet készítettünk, és az eddigi 
tapasztalatok alapján módosítottuk a védjegyszabályzatot. Jelentős magyar sikernek 
tekinthető, hogy a Biológiai Sokféleség Egyezmény Titkársága a 2020-30-as időszakra 
vonatkozó nemzeti GMO-stratégai kidolgozásáért felelős munkacsoport társelnökének 
választotta tárcánk szakértőjét. 

A természetvédelmi kihívásokkal való szembenézés fontos mérföldköve, hogy az 
Európai Bizottság 2020. május 20-án tette közzé az EU 2030-ig szóló új biodiverzitási 
stratégiáját. A stratégia a természet védelmével kapcsolatban három, a természet 
helyreállítására vonatkozóan tizennégy célkitűzést fogalmaz meg. Az EU 
környezetvédelemért felelős miniszterei 2020. október 23-án egyhangúlag elfogadták 
a stratégiával kapcsolatos állásfoglalásokat az úgynevezett tanácsi következtetések 
formájában. A stratégia minden bizonnyal meghatározó lesz a jövőbeni 
természetvédelmi célú beruházások, támogatások kialakításában.  

A jelenleg folyó munkát nézve megállapíthatjuk, hogy a 2014-20 közötti uniós 
pénzügyi időszak természetvédelmi fejlesztéseinek megvalósítása időarányosan halad. 
Már most kijelenthető, hogy a helyreállítandó területek tekintetében kitűzött 100 ezer 
hektáros célértéket teljesítettük. Ezek mellett száz barlangi helyszínen állagmegóvó 
beruházások valósulnak meg, amelyek nagyban hozzájárulnak a barlangi 
képződmények és a barlangi élővilág védelméhez. Csak el szeretném mondani 
önöknek, hogy az elmúlt tíz esztendőben, tehát kormányzásunk idején tíz év alatt 
mintegy 300 ezer hektáron javítottuk a környezetnek az állapotát. Ez szerintem egy 
nagy szám, és nagyon fontos az eredményeink között. 

Az EU biológiai sokféleségi stratégia 2020 hazai megvalósítása érdekében az 
Agrárminisztérium európai uniós támogatású projektet vezet 2021 májusáig, melynek 
keretében megalapoztuk a még kevéssé ismert vagy különösen veszélyeztetett 
természeti értékeink, fajok és élőhelyek megőrzését. Elkészítettük Magyarország első 
nagy felbontású, országos ökoszisztéma-térképét és térinformatikai adatbázisát, amely 
a jövőben számos ágazat munkáját tudja megkönnyíteni. 

Továbbra is az európai uniós kötelezettségeinknél maradva számolhatok be 
arról, hogy az Európai Bizottság számára összeállítottuk az európai uniós jegyzéken 
szereplő idegenhonos inváziós fajok terjedési útvonalainak magyarországi átfogó 
elemzését és értékelését, valamint a terjedési útvonalak cselekvési terveit.  

2019-ben három nagy jelentőségű országjelentést adtunk le a természetvédelmi 
szakterületen az Európai Unió jogszabályai alapján védett természeti értékek hazai 
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helyzetéről, továbbá az uniós szinten veszélyes inváziós fajokkal szembeni 
intézkedésekről. A jelentések kapcsán feltett bizottsági kérdéseket megválaszoltuk, 
ezzel a jelentéseket véglegesítettük. A jelentések átfogó képet adnak a Natura 2000 
fajok és élőhelyek állapotáról, ezáltal irányadóak a jövőbeni természetvédelmi 
fejlesztések kidolgozásában. Olyan, mint egy kézikönyv, amelyet forgatva teljes 
biztonsággal szerezhetünk megfelelő információkat Magyarország környezeti 
állapotáról. 

Itt említem meg, hogy a 2021-27-es időszakra vonatkozó természetvédelmi 
ágazati fejlesztési tervben lefektetett prioritások mentén elindult a következő pénzügyi 
időszak tervezése. Annak érdekében, hogy a fejlesztések elindítására minél hamarabb 
sor kerüljön, az Agrárminisztérium javaslatára a kormány 22 előkészítési projekt 
elindításáról döntött, amelyek elindítására 2021 első negyedévében kerülhet sor. A 
fejlesztési tervvel párhuzamosan elkészítettük és az Európai Bizottság részére 
benyújtottuk a Natura 2000 hálózat, illetve a közösségi jelentőségű természeti értékek 
megőrzésének európai uniós finanszírozását megalapozó országos Natura 2000 
priorizált intézkedési tervet, amely a releváns operatív programok tervezésének fontos 
szakmai alapdokumentuma. 

Folyamatosan és szisztematikusan dolgozunk azon, hogy valamennyi 
Natura 2000 terület fenntartási terve elkészüljön. 2019 második félévének és 2020 
első félévének időszakában 54 Natura 2000 területre vonatkozó fenntartási terv 
jóváhagyása történt meg, ezzel a Natura 2000 területek 72 százaléka rendelkezik 
immár fenntartási tervvel. A különleges természetmegőrzési területek esetén a 
fennmaradó tervek elfogadása 2020 második felében, illetve 2021-ben tervezett. A 
különleges madárvédelmi területekre vonatkozó fenntartási tervek összeállítása 2021-
ben fejeződik be, és elfogadásuk 2022-ben várható. 

Egy-egy faj természetvédelmi helyzetének javítása célzott, speciális 
intézkedéseket is megkövetel, ezért fontos eredmény, hogy továbbra is számos LIFE-
projekt valósul meg Magyarországon. A korábbiakban kezdődött hagyományos, illetve 
integrált projekt mellett 2019 őszén elindult a harmadik hazai koordinálású 
rákosivipera-védelmi LIFE-projekt, illetve 2020-ban három külföldi beadású 
természetvédelmi LIFE-projekt indult el, magyarországi partnerek részvételével. 
Elkötelezettségünket mutatja, hogy az Agrárminisztérium 2019-ben 575 millió forint, 
2020-ban pedig 570 millió forint önrész támogatást nyújtott a LIFE-pályázatok 
megvalósításához. 

Az állami természetvédelem erőfeszítései mellett nagy jelentőséget 
tulajdonítunk az alulról jövő térségi együttműködéseknek. Ebből a perspektívából 
nézve különösen örömteli, hogy az elmúlt évben is erősödött a helyi 
kezdeményezésekként létrejövő natúrparkok hazai hálózata. Egy újabb natúrpark az 
Őrjeg és Szőlőhegyei Natúrpark kapott névhasználatot elismerő miniszteri oklevelet 
épp a napokban. 16 natúrparkunk együttesen az ország területének 9,4 százalékára 
terjed ki. 2020. április 24-én hatályba lépett a natúrparki cím odaítélésével és 
visszavonásával kapcsolatos, részletszabályokat rögzítő miniszteri rendelet, ezáltal 
biztosítjuk a natúrparki tevékenység jogszabályi hátterét.  

Végtelenül fontos a natúrpark intézménye, hiszen nagyon fontos az, hogy az 
embereket hogyan tudjuk orientálni, hogyan szokják meg azt, hogy az a környezet, 
amiben élnek, fontos és védendő. Ugyanakkor egy átmenetet biztosít a szigorú 
szabályokat felölelő nemzeti parkok rendszere előtt, fogalmazhatnék úgy is, mintegy 
előszobája, előkészítője a nemzeti parkká válásnak. Az, hogy az ország területének 
9,4 százaléka már natúrparki hálózatban van, ez, azt hiszem, mindenképpen jelentős, 
és mutatja azt, hogy milyen nagy az emberek elkötelezettsége, elköteleződése a 
természet értékeinek megőrzésére.  
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Egy ilyen rendkívüli évben, mint az idei, külön említést érdemel, hogy a nemzeti 
park igazgatóságok szerepe a pandémiát követően felértékelődött. A megfizethető, 
családbarát ökoturizmus, a biztonságos töltekezés legnagyobb letéteményesei 
Magyarországon, a nyilvántartott körülbelül 700 ökoturisztikai létesítmény felét 
üzemeltetik. Térségi gazdaságfejlesztéssel is hozzájáruló beruházásaik sikerét, a 
növekvő társadalmi igényt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy létesítményeinkben, 
programjainkon a regisztrált látogatószám 2010 óta csaknem 30 százalékkal nőtt, éves 
szinten meghaladja az 1,65 millió főt, és immár több mint 40 ezer gyermeknek 
nyújtanak különböző környezeti nevelési programokat. Az igazgatóságok a több éve 
tartó fejlesztési munkának köszönhetően mára csaknem 1100 fő számára képesek 
felszerelt szálláshelyet biztosítani. 

Tovább bővítettük a védett természeti területek hálózatát. A táti és a süttői 
Duna-szigetek természetvédelmi terület és a jáki kardvirágos erdő természetvédelmi 
terület létesítése hazánk természetes állapotának, egykor jellemző élőhelyek ma már 
unikálisnak számító maradványai hosszú távú megőrzésének feltételeit teremti meg.  

A védetté nyilvánítások sorába illeszkedik, hogy a 2010-es évek első felében 
megkezdett országos program részeként földtudományi, természetvédelmi 
rendeltetésű védett természeti területeink köre 10 új természeti emlékkel bővült. 
Ezáltal hazánkban már 35 földtudományi természeti emlék, földtani alapszelvény és 
képződmény védetté nyilvánítására került sor.  

A védett természeti területeink megőrzésében fontos szereppel bír, ezért 
hangsúlyosan szeretném megemlíteni, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park védettségének 
fenntartásáról szóló rendelet módosítása keretében sor került a nemzeti parkjaink 
közül elsőként a természetvédelmi kezelés stratégiai térbeli kereteit meghatározó 
övezeti besorolásra, amely eszközt teremt a kiemelt természetvédelmi oltalom 
hatékony érdekérvényesítésére, és egyúttal lehetőséget biztosít a természetkímélő 
területhasználatra. A Hortobágyi Nemzeti Park védőövezetének kijelöléséről szóló 
miniszteri rendelet kihirdetése pedig a nemzeti park jellegzetes tájképi értékeit, 
tájkarakterét, valamint a csillagos égbolt parkként is elismert, a sötét égboltot 
veszélyeztető külső hatások kiküszöbölését, csökkentését segíti elő. Nagyon nagy 
volumenű és hatású intézkedések voltak mindezek. 

Ide kapcsolódik, hogy a tárca közzétette a „Fényszennyezésről világosan” című 
szakmai útmutatót, amely szándékaink szerint a táj- és természetvédelmi 
szervezetrendszeren kívül is széles körben járul hozzá a mesterséges éjszakai világítás 
felelős és környezettudatos alkalmazásához, az ökoszisztémát és az emberi egészséget 
is fenyegető fényszennyezés megelőzéséhez. 

Már a jövő évi feladatainkra mutat rá, hogy az Európa Tanács miniszteri 
bizottságának 2021. május és november közötti magyar elnökségének kiemelt 
prioritásai közé tartozik többek között a környezetügy, az európai tájvédelem, az 
élőhelyek védelme, az egészséges környezethez való alapvető jog és a fenntartható 
fejlődés. Előttünk álló, meghatározóan fontos feladat a biológiai sokféleség 
megőrzésének 2020 és ’30 közötti időszakra szóló nemzeti stratégiája megalkotása. A 
stratégia terveink szerint 2021 első félévében kerülhet a parlament elé. 

Ahogy korábban is említettem, szintén kiemelt feladatként tekintünk a 2021-
gyel induló európai uniós pénzügyi időszak keretében a természetvédelmi fejlesztések 
megvalósítására rendelkezésre álló források lehető leghatékonyabb felhasználására. 
Célunk, hogy a leromlott állapotú természeti területeinket helyreállítsuk, 
gondoskodjunk a természetvédelmi kezelés korszerű kereteinek megteremtéséről, és 
átgondolt beruházásokkal hozzuk minél közelebb a természet értékeit és szolgáltatásait 
a magyar emberekhez. 
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Tisztelt Bizottság! Az idei esztendő kellő példával szolgált ahhoz, hogy milyen 
felelősséggel vagyunk a környezetünk iránt. Kellő felelősséget igényel tőlünk az, hogy 
a XXI. században a tájnak, a környezetnek és az embernek milyen szerepe, milyen 
együttműködése kell hogy legyen. A pandémiás időszak világított rá a leginkább arra, 
hogy mennyire szükségünk van a környezetre. Megható volt az életemben látni azt, 
amikor a falvak sorra zárták le a belépési lehetőségeket, zárták le sorompóval az 
útjaikat, amikor az emberek megindultak Budapestről a Pilis környéki erdőkbe, és az 
út szélén parkoltatva a kocsikat, mentek a természetbe, mert szabadságot akartak, és 
élvezni akarták a környezetnek az értékeit. 

Azért, hogy a XXI. századi ember ezt továbbra is megtehesse, nap mint nap 
feladatunk van. Még keressük azokat a társadalmi együttműködéseket, amellyel ezt a 
feladatot el tudjuk végezni. De a minisztériumban azon dolgozunk minden nap, hogy 
megfelelő jogszabályi háttérrel a környezet minőségének megőrzésére ösztönözzük az 
embereket, és a szabályozó rendszerrel pedig, ha kell, akkor kényszerítsük is őket erre. 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen a miniszter úrnak az átfogó és tényleg részletekbe 
menő tájékoztatást az elmúlt egy évnek a munkájáról.  

Most lehetőség van arra, hogy hozzászóljunk a miniszter úrnak a 
tájékoztatójához, illetve kérdéseket tegyünk fel neki. Először a bizottság tagjainak 
adom meg a lehetőséget a kérdések feltevésére.  

Kérdezem akkor először a bizottság tagjait, hogy ki kíván hozzászólni. 
(Jelzésre:) Nunkovics Tibor alelnök úrnak adom meg a szót. 

 
NUNKOVICS TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök 

asszony. Először vagyok ebben a teremben, azért kérdezem, hogy ilyenkor itt a mi 
helyünkön szokás-e felállni, nem szeretném megtörni a hagyományokat.  

Nagyon sok mindent hallottunk a miniszter úrtól, és bevallom őszintén, hogy én 
egyébként önt tartom egyrészt az egyik legfontosabb miniszternek az Orbán-
kormányban, másrészről az egyik legegyenesebbnek. Úgyhogy mindig örülök, amikor 
tudunk társalogni, mert amikor felteszek egy-egy kérdést, akkor mindig egyenes és 
őszinte választ kapok, és ennek én nagyon örülök. Sajnos, több kollégájáról ez már azért 
annyira nem mondható el. 

Annak nagyon örülünk, hogy a KAP zöldült. Én azt gondolom, hogy ezt lehet egy 
zöldülésnek nevezni, bár nyilván a környezetvédelemmel foglalkozó szervezetek ennél 
többet is elvártak volna, de szerintem kis lépésekben is lehet előre haladni. De mégis 
kérdezném a miniszter urat, hogy mi a véleménye a közösen kialakított közös 
agrárpolitikáról, illetve hogy mennyire lesz ez megvalósítható majd a következő vagy 
az előttünk álló hétéves ciklusban. Szeretném a miniszter urat megkérdezni, hogy az 
agroökológiai követelményeket mennyire tudjuk majd ezáltal teljesíteni.  

Egy miniszter úrhoz közel álló téma a méhészetnek a kérdése. Azt tudom, hogy 
itt volt egy erős emelés a támogatások tekintetében, egy duplázás. Viszont európai 
szintű probléma az elmúlt években a kínai méznek, az ipari méznek - ami nem is 
nevezhető igazából méznek - a dömpingszerű megjelenése, ezt még mindig nem 
sikerült megoldani sem Magyarországon, sem uniós szinten. Van-e esetleg arra kilátás, 
hogy bevezetésre kerüljön egy európai védjegy, történtek-e ebben tárgyalások? 

Az öntözés nagyon fontos, tényleg évek óta beszélünk róla, és örülök, hogy ebben 
a ciklusban már legalább beszédtémában előjött az Agrárminisztériumban az, hogy 
hogyan kerülhet megvalósításra az öntözés. Terveket már hallottunk, tudjuk, hogy 
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vannak ilyen pilot projektek, de mégis mikor lehet ez, ha nem is nagyüzemi, de egyre 
több gazdának elérhető? 

Lenne egy olyan probléma, ami a néhány aranykoronás kisebb területeket érinti. 
Itt folyamatosan szenvednek a gazdálkodók a terméshozammal, nem tudnak akkora 
terméshozamot elérni, amekkorát lehetne, és a szenvedés helyett esetleg lehetne egy 
váltást, egy szerkezetváltást felajánlani ezekre a területekre. Tényleg itt az egynéhány 
aranykoronás területekről és kis területekről beszélek, hogy esetleg erdősítéssel vagy 
rét/legelővé történő átnevezéssel megoldható lenne ezeknek a területeknek és az ott 
gazdálkodóknak is a problémája.  

Annak nagyon örülök, hogy a glifozátoknak egy része kivezetésre került, és azt 
tudom, hogy a miniszter úrnak az egyik első lépése volt, amelyben tényleg eredményt 
is tudott elérni, viszont azért vannak még a piacon elérhetőek. Tudjuk, hogy 
Magyarország és a magyar gazdaság most nem áll úgy, hogy ezeket félre tudná tenni, 
és az ökológiai gazdaságot egyik pillanatról a másikra bevezetni. De mégis milyen 
ütemet lát erre vonatkozóan? Mi az, ami esetleg a minisztériumban már 
megfogalmazódott? Milyen ütemben lehet esetleg teljesen kivezetni ezeket az 
anyagokat a mindennapi használatból. 

Egy trükközésre hívnám fel a figyelmet. Amikor az ökológiai gazdálkodásról 
beszélünk, akkor gyakran a miniszter úr is úgy említi meg, ha úgy en bloc a kormányzat 
szóba kerül, hogy Magyarország itt az élmezőnybe tartozik az Európai Unióban. 
Csakhogy hozzászámítják most már a legelőket és a réteket is az ökológiai gazdálkodást 
végző területekhez, és azért, ha ezt levennénk róla, akkor sajnos az az igazság, hogy az 
Európai Unióban utolsók vagyunk az arányokat tekintve. Ezen jó lenne javítani a 
jövőben, és remélem, hogy ez is egy cél. 

Azt hiszem, Németországban van arra példa, hogy ha egy védett állat területén 
folytatnának valamilyen mezőgazdasági tevékenységet, akkor az állam kártalanítja azt 
a gazdát. Mondjuk, ők már talán át is estek a ló túloldalára, mert ott már a gazdák 
várják, hogy ne csak egy fekete gólyájuk legyen, hanem akár egy tucatnyi. Nálunk ez 
azért jóval érzékenyebb téma, nem rendelkezünk akkora területekkel, mint 
Németország. De van-e esetleg ilyen irány vagy elképzelés, hogy itthon is bevezessék 
ezt a szokást, akár a KAP-on kívül? 

Mi az álláspontja a miniszter úrnak az EU-MERCOSUR egyezménnyel 
kapcsolatban? Azért tudjuk, hogy ennek a környezetvédelem és a klímavédelem 
szempontjából nagyon aggályos következményei vannak, amelyeket már konkrétan az 
egyezmény megkötése utáni napokban is láthattunk Brazíliában. Mi a véleménye erről? 
Mennyire tartható fenn hosszú távon ez az egyezmény?  

Az ukrán vetőmagot az Európai Unió tulajdonképpen felminősítette, és sajnos 
most már ott tartunk, hogy egyenrangú bármelyik európai gabonavetőmaggal, ami 
azért veszélyt jelent, én azt gondolom, a magyar vetőmagkultúrára is, figyelembe véve, 
hogy nemrég vagy nem is olyan rég még a világ élmezőnyébe tartoztunk a vetőmagok 
előállítása tekintetében. Ma már sajnos azt látjuk, hogy a Monsanto nálunk is erősen 
tevékenykedik, illetve piacokat is vesztettünk, és visszaszorultunk a vetőmag 
kérdésében. Jó lenne, hogyha ebben is látnánk valami fejlődési irányt. Az pláne 
hátráltatja ezt a szektort, hogy egyébként rengeteg szakember hagyta el az utóbbi 
években. 

Hogyan készül - és ez egy nagyon fontos kérdés - a minisztérium arra, hogy 
hamarosan talán hivatalosan is mediterrán ország lehetünk? Ha jól tudom, talán a 
miniszter úrnak volt egyszer egy olyan kijelentése, amiben azt mondta, hogy ez egy 
lehetőség lenne Magyarország számára. Nyilván vannak olyan növények, zöldségek, 
amelyeket el kell engednünk, tehát itt nem nagyon tudunk mást tenni, józan belátásra 
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van szükség, viszont lehetőség nyílik más növénykultúráknak a termesztésére. Van-e 
esetleg a minisztériumnak erre vonatkozó terve? 

Illetve itt hallottuk a Natura 2000-esnek a fokozott védelmét. Én ennek nagyon 
örülök, mert sajnos az utóbbi, nemcsak 10, de akár az utóbbi 30 évben vagy amióta 
tulajdonképpen bevezették a Natura 2000-et - nem 30 éve, de amióta bevezették a 
Natura 2000-es fogalmát - és megjelentek ezek a területek, nagyjából olyan szinten 
rombolják is őket. Tehát én nagyon sok helyen a saját választókerületemben is látok 
olyat, hogy tulajdonképpen Natura 2000-es területeknek a közepén történnek meg 
beruházások vagy étteremnek a felhúzása, amely akár egy kilométerrel arrébb is 
lehetett volna, de tulajdonképpen nem jelentett akadályt az, hogy Natura 2000-es 
területen akarják ezt megvalósítani. De örülök annak, hogy lesz itt egyfajta prioritás 
majd ezzel kapcsolatban. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miniszter Úr! Esetleg azt javasolnám, mivel nem 

vagyunk olyan nagyon sokan, hogy minden egyes kérdéscsokor után a miniszter úr 
rögtön válaszolhat is. Köszönöm szépen. 

 
DR. NAGY ISTVÁN agrárminiszter: Köszönöm. Élek is a lehetőséggel, és 

köszönöm a kérdést a KAP-pal kapcsolatosan, hiszen az elmúlt időszaknak a politikai 
küzdelmeit döntően ez határozza meg.  

Azt kell mondjam, hogy én nagyon szomorú voltam, amikor a vita afelé ment, 
hogy az európai gazdák és környezetvédők egymással szemben találják magukat. Ez a 
létezhető legnagyobb tévedés. A környezetvédők nem tudják az európai gazdákat a 
maguk oldalára hozni, és nekünk pedig a legnagyobb kudarcunk az lesz, hogy nem 
tudjuk bebizonyítani, hogy a környezet minőségének a fenntartásában pont a 
gazdatársadalom a leginkább érdekelt, hiszen a természetnek leginkább 
kiszolgáltatottak mégiscsak mi vagyunk, a termelésünk lehetősége attól függ, hogy a 
környezetünk minőségét hogy tudjuk megóvni. 

 Tehát én mindenképpen szeretném azt elérni, és a munkám sikerességét ahhoz 
mérem, hogy mennyire tudunk együttműködővé válni, mennyire tudom megértetni 
mindenkivel azt, hogy a gazdák a legnagyobb szövetségesei a természetünk 
megóvásának, hiszen a leginkább érdekeltek abban, hogy megóvjuk a környezetet. 
Ezért én teljesen jó szívvel tudtam megszavazni azt a kompromisszumot, azt a 
megállapodást, amelyet a Bizottság és a Tanács megalkotott.  

Nagyon sokat kellett küzdeni azért, hogy egy észszerű, jó megállapodás 
szülessen, és bevallom, az született. Hiszen az a lehetőség, amiben számon kértek 
bennünket, és a környezetvédő szervezetek ma is hibáztatnak bennünket érte, pont a 
legkisebbekről szól, a legkisebb gazdaságokról szól. Az egyik alapelv az, hogy 
mindenkinek hozzá kell járulni a környezetünk megóvásához mint alapszabály, a másik 
pedig az, hogy hogyan lesz ez betartható. Itt arról beszélünk, hogy egyhektáros, 
kéthektáros, háromhektáros gazdák hogyan tudnak parlagon hagyni területet, hogyan 
tudnak vetésváltót csinálni, hogyan tudnak egyszerre kötelező három vagy négy 
vetéssort készíteni. Észszerűtlen.  

Az egy-, két-, három- vagy öthektáros területek már eleve az ökológiai 
sokszínűséget biztosítják, hiszen nemegyszer élő terméket, termést vetnek, nem 
egyforma az a vetési struktúra, hanem teljesen különböző ágazatú, az ott élő 
vadállománynak és az egész környezetnek a változatosságot sugalmazza. Tehát ezért 
harcoltunk azért, hogy azt a kompromisszumot meg lehessen kötni, hogy ezek a 
szabályok, amelyek a nagygazdaságokra vonatkoznak, a legkisebbekre ne 
vonatkozzanak, és azokat mentesíteni tudjuk, hiszen azok már eleve, a létüknél fogva 
az ökológiai sokszínűséget tudják garantálni.  
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Úgyhogy én tiszta szívből szavaztam ezt meg, és azt gondolom, hogy így, hogy 
észszerű a kompromisszum, így lehet szövetségesként behívni a gazdatársadalmat arra, 
hogy megcsinálják. Így lehet őket a megfelelő támogatás mellett rávenni arra, hogy 
igenis minél többen csatlakozzanak az eco-scheme-rendszerbe, minél többen hozzanak 
olyan áldozatot úgymond a saját területeiken, amely a környezet állapotát tudja 
javítani, és ez az a kompromisszum, amely gyakorlatilag ezt lehetővé teszi. Hiszem, 
hogy hét év múlva, amikor el kell számolnunk azzal, hogy milyen eredményt értünk el, 
egy jobb világot tudunk magunk után hagyni. Tehát ez a támogatási rendszer, a 
mostani kompromisszum biztosítja azt, hogy egy jobb és élhetőbb világban fogunk élni 
hét év múlva. Ez egy nagyon fontos dolog. 

A mézágazatnak a helyzete. Nincs könnyű helyzetben az ágazat, hiszen - és 
sajnos ez az első alapvetés - Európában mézhiány van, nem tudunk elegendő mézet 
előállítani, mint amennyit a fogyasztás indokolna, ezért Európa mindenképpen 
mézimportra szorul. Ez a mézimport általában Ázsiából érkezik, és ipari körülmények 
között előállított termékről, műmézről beszélhetünk, ami ide beérkezik, amely a 
gyantaszűrésen keresztül gyakorlatilag minden paramétert teljesít, ami elő van írva, 
csak éppen nem egy élő alkotórész.  

A magyar mézet arra kárhozhatják, hogy javítómézként használják föl, tehát 
70 százalék műméz, 30 százalék magyar méz, ezzel együtt lesz az üvegben egy 
fogyasztható méz, ezt kapja az európai polgár mézként. Kivéve a magyart, mert mi ezt 
a polcokról nagyon hamar leutáltuk, és annyi ellenőrzést végeztünk, amennyit csak 
lehetett, és minden olyan mézet, ami ilyen volt, azt levetettük a polcról. Tehát a magyar 
fogyasztók garantáltan minőségi mézet tudnak fogyasztani. Ugyanakkor ez az 
importkiszolgáltatottság olyan gazdasági környezetet teremt, amely nem teszi 
lehetővé, hogy önállóan a méhészeti foglalkozásból, ha csak a gazdasági környezetét 
vesszük alapul, önállóan meg lehetne élni. Ez az, ami nehézséget okoz. Ezért kellett a 
magyar kormánynak is lépni, és hoztuk a következő döntéseket.  

Először. Mert mi a nehézség? - és akkor menjünk vissza megint csak az 
alapokhoz. Az csak egy dolog, hogy nektárt gyűjtenek a méhek, és ezáltal az európai 
fogyasztók mézszükségletének egy részét fedezzük. Ez a magyar mezőgazdaságnak 
mintegy 1 százalékos összetevője, tehát a legkisebb ágazatról beszélünk. De van itt egy 
közvetett haszon, amely az egyik legfontosabb az egész mezőgazdaságban: elvégzik a 
beporzást.  

A környezetünk állapota olyan, hogy a vadbeporzók száma egyre gyérül, a 
poszméhek, a Bombusok száma egyre inkább fogy, ezért muszáj, hogy a méhek 
stratégiai jelentőségűvé lépjenek elő. Az ágazatot stratégiai ágazattá kell nyilvánítani, 
mert hiába a legkisebb ágazat, de kulcspozíciót tölt be, hiszen ha ők nincsenek, akkor 
nincs a mezőgazdaság további része sem, minden élelmiszerünk kétharmada eltűnik az 
üzletek polcairól. Nem véletlen, hogy egyes vélekedések szerint, azt tartja a 
szakirodalom is, hogy ha a méhek kipusztulnak, akkor az emberiségnek négy éve van 
hátra utána. Azért ez egy nagyon meredek és egy nagyon ijesztő állítás, amelyben van 
ráció, hiszen nagyon komoly élelmezési problémák lépnének föl.  

Szóval, ott kellett megfognunk a támogatási rendszert, hogy hogy tudunk a 
beporzáson keresztül támogatást adni a méhészek felé, hogy ne abban legyünk 
érdekeltek, hogy a családok betegségeiből, legyengüléséből eredő kárpótlást vagy 
kártalanítást fizessük, hanem abban legyenek érdekeltek a méhészek, hogy minél több 
méhcsaláddal a beporzási munkálatokat segítsék elő. Ezért próbaképpen először 
bevezettük a méhcsaládonkénti támogatást 500 forinttal. Ez nagy sikernek örvendett, 
meg is emeltük rögtön a duplájára a következő esztendőben, most már 1000 forintot 
fizetünk méhcsaládonként.  
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Mivel stratégiai jelentőségűvé nyilvánítottuk, ezért 242 év után a méhészeti 
ágazat újra teljes körű adómentességet élvez Magyarországon, nincs még egy ilyen 
ágazat, a méhészeti ágazat ilyen. Ez szerintem jelzi, mutatja a méhészek felé, hogy 
nagyon fontos az ő tevékenységük, és muszáj volt lépnünk - és még lépnünk is kell -, 
mert egy elöregedőben lévő szakma. Korábban az az 50-60 méhcsalád, ami egy 
embernek volt, keresetkiegészítő tevékenységként rendkívül jól jött: dolgozott nappal 
a munkahelyén, délután vagy hétvégén ellátta az 50-60 családot, és ez hozott számára 
egy olyan dupla fizetést, amely az életkörülményeit javította. Ma ez az 50-60 család 
által nyújtott keresetkiegészítő tevékenység oly elhanyagolható és oly sok munkával jár, 
hogy a fiatalok nem akarják vállalni.  

Ugyanakkor, mivel nincs iskolarend szerinti képzése a méhészeknek, tehát nincs 
a szakmunkásképzésben, nappali képzésben méhész szakma, ezt csak gyakorlati képzés 
útján lehet elsajátítani, illetve tanfolyamokon keresztül. Ha egy faluban kihal az utolsó 
méhész, akkor nem lesz, akitől megtanulja a fiatal, akkor ott kialakul egy űr, és elindul 
egy folyamat, amit nagyon szeretnék megakadályozni, hogy ne az legyen a válasz arra, 
hogy a méhészetnek a gazdasági környezete rossz, hogy egyre nagyobb méhészetek 
alakulnak ki, és akkor lesznek 400-500, ezres, kétezres méhcsaládszámú vállalkozások, 
amelyek eltartják persze majd azt a vállalkozást. Akkor az fog történni, hogy nem lesz 
meg az a lefedettsége Magyarországnak, ami most egy csodálatos érték, hogy 
Európában a második legnagyobb méhsűrűség Magyarországon van, 
négyzetkilométerenként 12,5. Ez egy fantasztikus szám, Görögországban van egy 
picivel több, mint nálunk. Ez a teljes körű beporzását biztosítja a magyar 
növényflórának.  

Ez egy óriási érték, és erre kell vigyázni, hogy ez a sokszínűség, a sok kicsi 
méhész meg tudjon maradni, hiszen ez a 20 ezer méhész az 1 millió 200 ezer 
méhcsaláddal kellő lefedettséget tud az egész országban biztosítani, hogy a megporzás 
garantáltan biztosítva legyen. Ezért kellenek ezek a nem nagy volumenű, de mégiscsak 
olyan kicsi támogatások, amelyekkel segítjük a méhészeknek a munkáját, és segítjük a 
fiatalokat, hogy hobbiként a méhek életébe beleszerelmesedve, küldetéstudatot 
vállalva ezt a rendkívül csodálatos szakmát továbbéltessék és továbbvigyék. 

Az európai védjegy bevezetése egy nagyon jó gondolat, és meg is valósult már. 
Magyarország a fő gesztora az európai országok szövetségének, ahol mézpalackozók 
álltak össze, vállalják egymás tevékenységének a teljes átvilágítását, és egymást 
kontrollálva, ellenőrizve állítják ki azt a védjegyet, amellyel forgalmazva az ebben az 
üvegben lévő méz és ilyen védjeggyel ellátott méz garantáltan európai termelésből 
származó méz. Az elején járnak az útnak, de nagyon jó, hogy magyar elnöke van, 
Magyarország viszi a zászlót ez ügyben. Azt remélem, hogy nagy sikerrel fogunk tudni 
továbbmenni az úton, hiszen kezdeményeztük az Európai Uniónál annak a 
módosítását, hogy a címkének az összetétele más legyen, hogy a vásárló tudja, hogy mit 
vásárol, és ahogy az autókban is van különböző kategóriaminőség, mézben is legyen 
különböző kategóriaminőség, és hátha így az európai méhészek gazdasági környezetét 
is sikerül a mézáron keresztül rendbe tetetni.  

Az öntézésnek a kérdése a minisztérium életében stratégiai kérdés. A 
minisztérium a kezdeti idejétől fogva, tehát az új kormány kezdetétől fogva stratégiai 
célként tűzte ki az öntözött területek számának növelését. Amikor kezdtük a munkát, 
87,5 ezer hektáron öntöztünk - ’22-re 200 ezer hektáron szeretnénk öntözni. 
Megteremtettük az öntözési központot. Felállítottuk az öntözési központot, 
megteremtettük és letettük az asztalra az új öntözéses gazdálkodásról szóló törvényt, 
megvan a végrehajtási rendelet, sorra alakulnak az öntözési közösségek. A kormány 
döntött arról, hogy tíz éven keresztül évi 17 milliárd forinttal megteremti az 
infrastrukturális fejlesztésnek a hátterét. Külön forrásokat biztosít, legutóbb éppen 
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nagy hírt is kavart a mezőhegyesi mintagazdaság újabb 2500 hektáros területe öntözési 
lehetőségének a biztosítása. Sorban adjuk át azokat a projekteket, amelyeket 
harmadlagos vízművek rendbetételével hozunk létre, és vonjuk be az új öntözhető 
területeknek a számát.  

Bizton tudom mondani önnek, hogy a kormány szándéka az, hogy a „New 
Generation” programból egymilliárd euró nagyságrendű összeget az öntözés 
fejlesztésére kíván fordítani a lehető legrövidebb időn belül, azaz kettő éven belüli 
felhasználásra. Ez olyan fokon fogja tudni elősegíteni az öntözéses gazdálkodás 
fejlődését, hogy bizton tudjuk vállalni 2022-re a 200 ezer hektárnyi területnek az 
öntözhetőségét, és 2030-ra pedig a célul kitűzött 8 százalékos öntözési arányt, azaz a 
400 ezer hektárnyit. (Nunkovics Tibor: Az összeget még egyszer!) Tessék? Egymilliárd 
euró. 

A fő célunk természetesen az, és abban mozdultunk előre, hogy a felszíni vizeket 
használjuk föl öntözésre. Hiszen Magyarország abban a helyzetben van, hogy kevesebb 
víz érkezik be az országba, mint amennyit kibocsátunk magunkból. Tehát sokkal többet 
fölhasználhatnánk, mint amennyit fölhasználunk, és azt tesszük lehetővé, hogy azokat 
a csatornaágakat, amelyek megvoltak korábban, de elhanyagoltak, tisztítsuk ki, 
használjuk ki. Ezért készültek a felmérések a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, hogy 
a gazdák hol szeretnének öntözni, megnéztük, készítettünk egy ilyen térképet, majd 
mögé vetítettük azt a térképet, ahol öntözési lehetőség volt, tehát kiépített 
csatornanyomvonal volt, csak rendbe kell rakni. Így tudunk nagyon gyorsan 
területnövekedést elérni, hogy ahol a gazdák részéről van öntözési szándék, megalakul 
az öntözési közösség, és csatornanyomvonal van - összekötjük a kettőt, és a gazdák 
számára máris tudjuk a vizet biztosítani. 

Ki merem jelenteni, hogy eredményes, biztonságos gazdálkodás öntözés nélkül 
elképzelhetetlen a mai világban. Ráadásul, akik nem a mezőgazdaságban élnek, azok 
számára is egy élhetőbb környezetet tud lehetővé tenni, hiszen a pormegkötésben, a 
levegő páratartalmának növekedésében mind-mind kulcsszerepet játszik, tehát az 
élhető környezet megteremtésében is kulcsszerepet játszik. 

Itt jön a kisgazdaságoknak a stratégiai jelentősége, azok az egy-két aranykoronás 
területek, ahol bevallottan küszködnek a gazdák, és sokszor csak azért tartják fönt, 
mert az európai uniós támogatás területalapú folyósítását igénybe veszik. Ezt 
termesztett növénytermesztésre fenntartani nem célszerű, ezért is döntött úgy az 
Agrárminisztérium, hogy országfásítási programot indít. Célul tűztük ki, hogy 
Magyarország fával borított területének nagyságát 23-ról 27 százalékra tudjuk növelni.  

Megindítottuk az Országfásítási Programot, az állami erdészetek már 
540 hektárnyi területet ültettek. A Településfásítási Programban társadalmi 
szövetségeseket keresünk, tehát kiszélesítjük azt a programot, hogy minél több ember 
kapcsolódhasson be. Önkormányzatok, civil szervezetek, magánszemélyek 
jelentkeznek ezekre a programokra, és ültetjük sorra mindenütt a fát azért, abból a 
célból, hogy neveljük, oktassuk, tanítsuk az embereket a felelős környezeti 
magatartásra. Hiszen ezekkel a faültetési akciókkal azt tudjuk elérni, hogy az emberek 
sokkal inkább odafigyelnek arra is majd, amit már nem ők ültetnek. Ez egy nagyon 
fontos szempont, hogy meglássák azt, hogy ez egy szakma, ezt szakszerűen kell csinálni, 
nem mindegy, hogy hova és milyen fát ültetünk. Az erdészet munkatársai minden 
helyen jelen vannak, alaposan elmondják, tanítják, formálják az emberek véleményét 
ez ügyben.  

A támogatásokat is megnöveltük azért, hogy az emberek vállalkozzanak arra, 
hogy erdőt telepítenek, ezért a korábbi támogatási mértékeket megdupláztuk 
mindenütt, és mondom a példákat: akác és nyaras telepítésénél egy hektár 
telepítéséhez 3 millió forintot fizetünk az embereknek, bükkös és tölgyes telepítéséhez 
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5 millió forint támogatást adunk egy hektár ilyen létesítéséhez, és hogy az emberek ne 
érezzék azt, hogy ők veszteséget szenvednek a növénytermesztéshez képest, a telepítés 
után 12 éven keresztül még normatív támogatást fizetünk az erdőtelepítés után azért, 
hogy ne szenvedjenek kárt a növénytermesztőkkel szemben. Tehát mindenképpen 
szeretnénk kiszélesíteni azt a kört, amely vállalkozik arra, hogy erdőt telepítsen. 

Mondok egy új dolgot, mert nemcsak az erdőtelepítésben kell gondolkodnunk 
ahhoz, hogy ha felelősen a környezetünkkel akarunk gazdálkodni, hanem bizony a 
legelőkkel kapcsolatosan is. Vannak olyan területek, ahol a legelő létesítése, a 
rét/legelő létesítése fog eredményes hozamot vagy eredményes megoldást biztosítani 
ahhoz, hogy felelősen gazdálkodjunk a környezettel. Ezen is dolgozunk, hogy egy olyan 
támogatási rendszert tudjunk létrehozni, amely a legelők telepítésének támogatását is 
tudja segíteni. 

A neonikotinoidok kivezetéséről szólt a képviselő úr. Én erre nagyon büszke 
vagyok, hogy 2018 óta tilos Magyarország termőföldjében neonikotinoidot 
fölhasználni, mert vitatott a megítélése, és nem akarunk kockáztatni. Ugyanakkor kell 
beszélnem valamiről, amire a megértésüket vagy a figyelmüket szeretném ráirányítani.  

Sokszor sokkal hamarabb kezdődik meg egy-egy társadalmi vita egy-egy 
vegyszer vagy növényvédőszer kivezetésének szükségességéről, mint hogy 
felelősségteljesen tudnánk gondoskodni a pótlásáról, mert be kell vallani, kivezetjük a 
csávázóanyagot, ami egyébként a föld alatt fejti ki a hatását, de cserébe ezért ötször-
tízszer több hatóanyaggal felszíni permetezést kell folytatnunk, mert nincs meg a 
pótlása. Ezért amikor társadalmi érzékenységgel bíró szervezetek kritizálják a magyar 
kormányt, hogy miért nem lépett már időben, és miért nem az elsők között vezette ki, 
akkor mindig az a felelősségtudat áll, hogy mivel fogjuk pótolni, hogy nem okoz-e 
nagyobb veszteséget egy-egy szakszerűtlenül felhasznált kontakt permetezés. Ez 
okozza nekünk a nehézséget, hogy nincs meg még a pótlása mindezeknek.  

Tehát beszélünk a glifozátoknak a veszélyességéről vagy kivezetéséről - nincs 
pótlása még. Magyarország itt is élen jár, mert benne vagyunk abban a 
vizsgálóbizottságban, amely kifejezetten tudományos alapon vizsgálja a glifozátoknak 
a hatását, hogy mennyire káros vagy mennyire nem, hogy ne tudománytalan alapokon 
legyen megítélve mindennek a hatása.  

Teljesen egyetértek azzal, hogy az ökológiai területeket növeljük. Ugyanakkor 
azt is el kell mondjam, hogy ez is egy fokozatosság: meg kell teremtenünk hozzá a piaci 
hátteret is, hiszen az ökológiai termelésből előállított termékeket piacra kell juttatni, és 
Magyarország gazdasági teljesítőképessége, a vásárlói szokások, a fogyasztói szokások 
együtt kell hogy nőjenek a területekkel, arányosan kell hogy nőjenek a területekkel. Ha 
ezt az egyensúlyt tudjuk biztosítani, akkor ahogy nő a fogyasztói igény, úgy tud nőni 
ezen területeknek is majd a hatása. 

Az EU-MERCOSUR egyezménnyel kapcsolatosan és ezekkel a nagy 
szerződésekkel kapcsolatosan a mezőgazdaság mindig óvatos pozícióban van, mert 
mindig a mezőgazdaság kárára történnek ezek a megállapodások. Mindig az a szabály, 
hogy a járműipar, a vegyipar előtérben van, és mindig az élelmiszeripart kell háttérbe 
szorítani. Azt kell mondjam, hogy a MERCOSUR az egy nagyon kényes kérdés, hiszen 
olyan környezeti problémákat idéz elő, amelyet tiszta szívvel, nyíltan nem lehet 
vállalni.  

Tehát azt én nagyon furcsának tartom az Európai Unió részéről, hogy erőlteti 
ezt a megállapodást akkor, amikor kifejezetten érzékenység van Európában a 
környezeti értékeink iránt, és behunyja a szemét az előtt, hogy mi történik, ha ez az 
egyezség életbe lép. Nem lehet engedni azt, hogy a dél-amerikai területek további 
növekedésével az európai termelők nehezebb helyzetbe kerüljenek, ugyanakkor itt 
nálunk pedig a környezeti érzékenység egyre inkább fokozódik, de külföldre már nem 
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tekintünk, és nem nézzük, nem figyeljük mindezt. Tehát mi érzékenyen és óvatosan 
tekintünk az EU-MERCOSUR egyezmény elé, és bízom benne, hogy soha nem fog 
megvalósulni. 

Az ukrán vetőmag felminősítésének kapcsán azt kell hogy mondjam, hogy olyan 
lehetőségeik vannak, az a nagy kiterjedésű nagyüzemi gazdálkodási mód, a csernozjom 
talaj bizony egy nagy veszély a gabonatermesztés rendszerére, hiszen egy adottsággal 
bír. Ugyanakkor a magyar vetőmag előállítása világszínvonalú, sorra adjuk át azokat a 
laboratóriumokat, kutatási eszközöket, amellyel beruháznak a cégek, amelyekkel a 
szelekció, az új nemesítések zajlanak. Nem véletlenül vagyunk, ingadozunk a világ 
második és harmadik pozíciójában a világ legnagyobb vetőmagexportőrei között. Ez a 
magyarországi méretekhez képest egy olyan fokú színvonal és egy olyan eredmény, 
amelyre nagyon vigyáznunk kell, és egy nagyon nagy lehetőség is.  

Ráadásul az, hogy addig, míg a világ más országai a GMO-s technikákat és 
technológiákat használhatják a vetőmagnemesítésben és az új fajták, hibridek 
előállításában, addig Magyarország nem használ GMO-s technológiát. Ez megint csak 
egy olyan érték, egy olyan bázis, amely megkülönböztet bennünket másoktól, és egy 
olyan különleges erőt, védelmet, alapot biztosít számunkra, amelyet mindenképpen ár-
érték arányban érvényesítenünk kell, és nagyon vigyáznunk kell arra, hogy ez a GMO-
mentes státuszunk megmaradhasson, tovább tudjunk menni ezen az úton, és el tudjuk 
érni Magyarország teljes GMO-mentes állapotát, mert ez piaci pozíciót is jelent 
Magyarország számára azon túl, hogy természetesen az életünkben is egy megfelelő 
garanciát vagy alapot jelent a biztonságra nézve. 

Éghajlatváltozás, mediterrán jellegűvé válik Magyarország, és milyen lehetőség 
is van ebben. Egyrészt nagyon figyelnünk és nagyon tanulnunk kell. Nézni kell azt, hogy 
mi zajlik más országokban, és nyitottnak kell lennünk mindarra, ami történik. Ha csak 
azt mondom önöknek, hogy Magyarországon kiviültetvények vannak már, nagyban 
tárgyalunk bizonyos cégekkel mogyoróültetvények telepítéséről, hiszen a déli országok 
fölmelegedése okán kiszorul a mogyoró, ugyanakkor a cukrász- és édességipar számára 
pedig egy alapvető dolog. Nagyon gondolkodunk azon, hogy olyan 
gyümölcsültetvények helyére, amelyek már elavult, korszerűtlen technológiával - 
ötven-hatvan éves ültetvények - nem hoznak kellő hasznot, ott bizony a 
mogyoróültetvénnyel, mogyorótelepítéssel például érdemes bekapcsolódni.  

Tehát nyitottnak kell lennünk, hiszen a világ változik. Azt kell biztosítanunk, 
hogy a változó világban hogyan tudunk olyan környezeti és gazdasági tevékenységet 
folytatni, amely ennek a világnak az állapotát nem rontja, hanem a minőségét javítja. 
Köszönöm kérdéseit. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy a bizottság tagjai közül ki kíván 

szólni. (Jelzésre:) Igen, Hajdu képviselőtársam. Parancsoljon! 
 
HAJDU LÁSZLÓ (DK): Tisztelt Miniszter Úr! Itt Nunkovics képviselőtársam, 

alelnök úr kilőtt minden kérdést, amire lehet készülni.  
Én igazán egy olyan speciális, saját érintettségű kérdést fogok fölvetni, ami 

összefügg a közös együttműködéssel, a bizottság és az agrártárca együttműködésével. 
Nem említette a beszámolóban, de nem túl régen kétszer is foglalkoztunk a 
birtokviszonyokkal, a magyarországi birtokviszonyokkal, itt gondolok elsősorban a 
részarány- és egyéb tulajdonú földeknek az ügyeire. Budapest környékén és Budapest 
külső kerületeiben igen jelentős ennek a jelenségnek a gyakorlata, amely lebénítja 
gyakorlatilag, ha nem is nagyon használják mezőgazdasági művelésre, az egyéb 
hasznosítását is ezeknek a földterületeknek. Ahogy az M0 megépül, az M0-n belüli 
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területek ott rekednek, mezőgazdasági hasznosításra alig alkalmasak, vagy ha 
alkalmasak is, a termelés eltűnik ilyen-olyan okok miatt.  

Az én kerületemben ez a bizonyos osztatlan közös tulajdon 2600 osztatlan közös 
tulajdonost jelent, de tudom, hogy a miniszteri kiegészítőben annak idején a törvény 
szerint, ezt tetszett említeni, körülbelül 2,5 millió hektárra jut 3,5 millió körüli 
részarány-tulajdonos. Ennek a végrehajtási rendelete és a miniszteri rendelet hogyan 
áll? Ezt nagyon fontosnak tartanám, mert különösen, mondom, a 
választókerületemben ez egy nagyon jelentős téma. Le vagyunk bénulva ennek az 
ügynek a kapcsán, és egy dicséret is, hogy ez ennyi évtized után a parlament elé került, 
noha lesz belőle nagy vita, de ez a kérdés muszáj, hogy rendeződjön előbb vagy utóbb, 
mert nem tudnak vele mit kezdeni. 

Ebből alakul még egy másik probléma, amikor ennek egy része erdő. Tehát, 
mondjuk, a fele, 20 hektár van, abból 10 hektár a mezőgazdasági földterület, 
gazdálkodnak és jelképesen csinálnak valamit, de 309-310 részarány-tulajdonos van, 
és van egy erdő, amihez kell egy erdőgazdálkodó. Aki okos volt, az kap egy 
erdőgazdálkodót. Ez az erdőgazdálkodó, nem tudom, mennyire van elterjedve az 
országban, de ez az erdőgazdálkodó a részarány-tulajdonosokat, amelyeknek a fele 
talán nem is tudja, hogy van részaránytulajdona, merthogy örökösödés és sok minden 
egyéb, az erdőgazdálkodó uralja a területet a gazdák fölött. Többek között a fakivágás 
és egyebek tekintetében a hatóság kiadja az erdőgazdálkodónak a fakivágási engedélyt 
anélkül, hogy egy önkormányzattal egyeztetne, de a törvények szerint nem is kell a 
települési önkormányzattal egyeztetni, még ha a közigazgatási területen belül van, 
akkor sem. 

A mi esetünkben egy 10 hektáros erdőkivágási engedélyt simán meg tudott 
szerezni az erdőgazdálkodó, és most ott alkudozik a helyi önkormányzattal, hogy ha és 
amennyiben nem akarjátok, hogy ez legyen, akkor én ki fogom vágni az erdőt. Igen, de 
egy erdőtelepítési program is van egy ilyen engedélyhez csatolva, és most már 
belekeveredett abba, hogy nincs fellebbezés, az önkormányzat nem tud fellebbezni, és 
ez, gondolom, hogy talán országosan is jelenthet problémát. De épp azért jelent komoly 
gondot, mert az egy fővárosi védett terület, mégis kapott rá fakivágási engedélyt, 
elsősorban vizes élőhelyek okán védett terület, megkapta az engedélyt, ennek a 
visszatelepítése, ha mégis kivágják, mert úgy tűnik, hogy ki lesz vágva ez az erdő, Pest 
megye esetében Érden adják ki ezt az engedélyt.  

Tehát nincs egy olyan felügyelet efölött, akik értenek is az erdőhöz, mert 
ugyanakkor van egy hasonló erdő a kerületben, úgy hívjuk, hogy újpalotai kiserdő, 
amely fölött a Pilisi Parkerdő Gazdaság odafigyel erre az erdőre, és majdnem akkora 
nagy területről beszélek az erdőt tekintve, itt pedig nincs felügyelete. Tehát leboltolták, 
vagy nem tudom, hogyan csinálták, és elindul a fakivágás. Ez az erdő tekintetében azért 
nagyon fontos, mert ez véderdőként is működik, Budapest szíveként, tehát a 
légszennyezettség elleni védelemként, másrészt pedig ez egy kirándulóhely - egy nagy 
lakótelep veszi ezt körül - a lakótelepen élőknek. Azt gondolom, hogy amikor az 
erdőtörvényben ez meghatározásra került, akkor kellett volna gondolni arra, hogy itt 
felügyeletet, szakmai felügyeletet kell efölött gyakorolni. Lehet, hogy van, csak én nem 
ismerem. 

Még egyet szeretnék megemlíteni, a mezőőri szolgálatot, amely szintén egy 
fontos döntés az agrárágazatban, és a mezőőri szolgálat, amelyhez normatívát is ad az 
ágazat, nagyon sokat jelent. Mi ezt társulással oldjuk meg, de a mezőőri szolgálat egy 
nagyon komoly segítség a külső területek védelmére, a földvédelemre és a 
terményvédelemre is.  

A miniszter úr munkájával kapcsolatban és az ágazat irányításával kapcsolatban 
Nunkovics képviselő úrral megegyező véleményem van, köszönjük szépen az 
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együttműködést, ami a mi véleményünk szerint jó a bizottság és az ágazat között. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha jól látom, akkor még egy hozzászóló lesz, 

mégpedig én. Ha a miniszter úr akkor meghallgatna még engem is, és egyben 
válaszolna a kettőre. 

Átadom az ülésvezetést Bencsik alelnök úrnak, és egyben szót kérek. 
 
(Bencsik János (Fidesz), a bizottság alelnöke átveszi az ülés vezetését.) 

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Az 

elnök asszonyé a szó. 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen. Először is 

azzal szeretném kezdeni, miniszter úr, hogy én tényleg nagyon örülök annak a hírnek, 
amit a miniszter úr a beszédében, illetve a tájékoztatójában elmondott, hogy jövő év 
elején az 5. Nemzeti Környezetvédelmi Program az Országgyűlés elé kerül, nyilván 
egyben azzal, hogy a 4. környezetvédelmi programot értékelni fogja az Országgyűlés, 
és emellett egy másik, nagyon fontos stratégiai dokumentum, a Nemzeti Biodiverzitás 
Stratégia, gondolom, hogy valamilyen módon összhangban majd az Európai Unió 
biodiverzitási stratégiájával. Úgyhogy én nagy érdeklődéssel várom, és örülök ennek a 
hírnek.  

Nagyon sok kérdés felmerült bennem, amikre útközben a miniszter úr választ 
adott, de azért maradt még egy-kettő, és ezt szeretném feltenni.  

Az első, hogy ebben az évben június 30-áig kellett beküldeni a vizek 
mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 91/676/EGK 
irányelv 10. cikkelye értelmében az annak végrehajtásáról beszámoló nemzeti jelentést. 
Ha a miniszter úr ezzel kapcsolatban meg tudna osztani most velünk esetleg néhány 
főbb megállapítást, annak, azt hiszem, én örülnék. Illetve a kérdésem az, hogy ez a 
beszámoló hol található meg, tehát hogy hozzáférhető-e a számunkra. 

A másik kérdésem, azért még mindig visszamegyek a KAP-nak a reformjához és 
a biodiverzitási stratégiához, amit egyrészt az Európai Parlament elfogadott, illetve a 
környezetvédelmi miniszterek tanácsa tárgyalt. Én azért nem látom ennyire rózsásnak 
a helyzetet, itt bizony elég sok terület van, ahol a kettőnek az érdeke ütközik egymással, 
és ez nem kis feladat itthon az agrártárcának sem, hogy ezt a két területet hogyan lehet 
összehangolni. Tehát ezzel kapcsolatosan azért megkérdezem, hogy erre készül-e a 
tárca, hogy hogyan lehet megtalálni az összhangot a kettő között, ami biztos, hogy nem 
könnyű. 

A miniszter úr beszélt arról, hogy azért nálunk az élőhelyvédelem, az 
ökoszisztéma-védelem terén javult a helyzet. Azért én szeretnék néhány adatot 
idecitálni, hogy én nem annyira látom rózsásnak a helyzetet. Ugyanis egyrészt, ha az 
Európai Unió szintjét nézzük, akkor az Európai Környezetvédelmi Ügynökség friss 
adatai szerint az Unió természetes élőhelyeinek több mint 80 százaléka kedvezőtlen 
vagy rossz állapotban van. Magyarországon a termőföldek 23 százalékának állapota 
romlott - ha jól tudom, ez 2000 és 2008 közötti adat -, és hogy hazánk területén az 
uniós élőhelyvédelmi irányelv szerint a fajok kétharmadának a helyzete nem kielégítő 
vagy rossz állapotú, az ökoszisztémák 87 százaléka kedvezőtlen állapotú élőhely. Ezek 
az adatok nyilván azt mutatják, hogy bőven van teendő és lesz teendő az elkövetkező 
időszakban. 

Van egy konkrét kérdésem, ami a nemzeti parkokra vonatkozik. Én azt 
forszírozom, hogy igen, azt azért látjuk, hogy az ökoturisztikai területen a nemzeti 
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parkok nagyon sok pluszberuházást és sok munkát végeztek, viszont azt látjuk, hogy a 
természetvédelmi alaptevékenység háttérbe került, és arra talán nincsen elegendő 
forrás. Ha megnézzük konkrétan az adatokat, például a természetvédelmi őröknek a 
létszáma az éppen alig-alig növekedett, és hatalmas terület jut egy természetvédelmi 
őrre. Ez bizony valószínűleg nagyon kevés, mert a számok azt mondják, hogy egy 
természetvédelmi őrre 8000 hektár esik. Tehát itt, ezen a területen mit tud tenni a 
tárca? 

Egy másik kérdéskör a zöldfelületeknek a beépítése, lebetonozása. Az adatok azt 
mutatják, hogy Magyarország az Európai Unióban nagyon élen jár a zöldfelületek 
beépítésében és a lebetonozásában, itt biztos, hogy lépésekre van szükség. Ezt hogyan 
látja a minisztérium, illetve a miniszter úr? 

Van egy konkrét másik kérdésem. Ön beszélt a génbankok és a génmegőrzés 
fontosságáról. Egy konkrét kérdésem van, ez az érdi Elvira majorban lévő 
gyümölcsgénbanknak a sorsa. Itt azt látjuk, hogy ott helyi konfliktus keletkezett az ipari 
park és a génbank megőrzésével kapcsolatban. Mit tud tenni a minisztérium, hogy ezt 
a nagyon-nagyon fontos gyümölcsgénbankot megóvjuk a jövő nemzedéknek? 

Még egy apró megjegyzés, hogy én értem vagy értve azt, amit a miniszter úr 
mond a növényvédőszerek és a műtrágyahasználat csökkentésével kapcsolatban, 
viszont azért ezeknek a használata biztos összefügg a termőföldeknek a részbeni 
leromlásával. De itt nemcsak ez a kérdés, hanem a vegyszerezés és a túlzott 
műtrágyahasználat következtében az élelmiszereknek a minősége az biztos, hogy nem 
ugyanolyan. Tehát én azt gondolom, hogy talán meg kellene fontolni, hogy lehet, hogy 
kevesebb élelmiszert termeljünk, de az minőségileg jó legyen, minőségileg magasabb 
színvonalú legyen, és talán akkor kevesebbet terhelünk át például az egészségügyre. 
Tehát ezek összefüggenek, és nem lehet csak a terménymennyiségben, tehát a 
mennyiségben mérni ezeket a számokat, és biztos, hogy a jövő azt igényli, hogy sokkal 
nagyobb ütemben mozduljunk az ökológiai gazdálkodás irányába. 

Ezeket szerettem volna a miniszter úrnak felvetni, és tisztelettel várom majd a 
válaszát. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A miniszter úré a szó. 

Dr. Nagy István válaszai 

DR. NAGY ISTVÁN agrárminiszter: Köszönöm szépen, elnök úr. Hajdu 
Lászlóval hadd kezdjem, és rögtön a birtokpolitikával kapcsolatosan fölvetett 
kérdésével. Köszönöm szépen, hogy megerősít abban, hogy a gúzsba kötött állapot - 
amely a magyar mezőgazdaságnak és ezek szerint még a települési önkormányzatoknak 
is gondot okozó helyzet - megszüntetése mennyire fontos kérdés.  

Szeretném tájékoztatni a bizottságot arról, hogy ennek a végrehajtási rendelete, 
azok az informatikai fejlesztések, amelyek az osztóprogram kifejlesztését takarják, azok 
a végéhez közelednek. November hónapban szeretnénk már közkinccsé tenni, 
szeretnénk mintaprojekteket indítani, azaz tanítani az embereket, bemutatni, hogy 
hogyan is fog működni. Azt terveztük, hogy végigmegyünk az országon, összehívjuk az 
embereket, a gazdákat, és bemutatjuk, hogy hogy működik - kérdés, hogy a Covid-
járványhelyzet lehetővé teszi-e. Ha nem, akkor pedig mindenképpen kisfilm 
formájában tesszük föl az internetre, hogy egyszerűen az embereknek legyen módja 
látni, hogy hogy is működik a valóságban, a gyakorlatban, hogy januárban, amikor 
élesre fordul, január 1-jétől, akkor ez már gyakorlati szinten működő legyen. Hiszen 
nagyon fontos dolgokat kell megoldanunk, mert teljességgel bénítja és gátolja a 
gazdálkodást. 
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Az erdőproblémával kapcsolatosan, amit fölvetett, én csak úgy félve kérdezném 
meg, hogy lehet, hogy a papírokban nem is erdőként szerepel. Tehát amilyenek a 
nyilvántartások, lehet, hogy csak elfásodott területről beszélünk, és ezért tud úgy 
gazdálkodni vele. Hiszen ha az írás sem szól róla, akkor nem tud senki 
érdekérvényesítéssel föllépni a gazdálkodóval szemben, mert lehet, hogy nem is 
erdőterület. Mit akartam ezzel mondani? Azt, hogy ha konkrét helyrajzi számot 
tudunk, akkor konkrét válaszokat is fogok tudni önnek adni, mert a kollégáim itt 
vannak, utánanéznek, és akkor direktben meg tudják önnek válaszolni, hogy az adott 
területen milyen probléma adódik, és mit kell ahhoz tennünk. 

A mezőőri szolgálat valóban fontos dolog, csak nehéz helyzetben vagyunk, mert 
akik nem a szakmában érintettek, vagy nem az önkormányzati világból érkeznek, 
azoknak ez egy teljesen furcsa kifejezés, és csak mosolyognak akkor, amikor az ember 
erről beszél, és a forrásigényt jelzi. Ugyanakkor a termés biztonságához 
elengedhetetlen, a közbiztonság fenntartásához pedig a munkájuk végtelenül fontos 
most, amikor az illegális hulladékfelszámolásban gondolkodunk, tehát egy csomó 
egyéb járulékos munkát is elláthatnak. Tehát nagyon fontos szereplői, nyitott szemei 
és fülei a mezőgazdasági területeknek ezek az emberek. Mi szeretnénk számukra 
hatósági feladatot és jogkört biztosítani, hogy valóban eredményesen tudjanak föllépni, 
akár az illegális hulladék felszámolásával kapcsolatban is. 

Az elnök asszony kérdésére válaszolva a vizek mezőgazdasági eredetű 
nitrátszennyeződésével kapcsolatosan azt kell mondjam, hogy belügyminisztériumi 
illetékességi terület, hiszen vízről beszélünk. Tudom, furcsa, küzdünk is ezzel a 
dologgal, de a víz kérdése belügyminisztériumi hatáskör. Az öntözéses gazdálkodásról 
szóló törvénynél sikerült elérni egy olyan munkamegosztást és hatáskörmegosztást, 
hogy a harmadlagos vízművektől kezdve az Agrárminisztérium hatáskörébe tartozik 
már. Tehát gyakorlatilag a víz a főmederben mindig belügyminisztériumi hatáskör, és 
az onnan kivezetendő csatornák hatásköre válik már agrárminisztériumi hatáskörré, 
és tőlük lehet ezt az információt begyűjteni. 

A nemzeti parkok tevékenységével kapcsolatosan hadd mondjak néhány szót! 
Az egész Európai Unióban nincs a magyarhoz hasonló erősségű állami 
természetvédelmi rendszer. A 10 nemzeti park működési területe az egész országot 
lefedi. Nézzünk néhány számot, amely mutatja, hogy mi történik a nemzeti parkoknál! 

A nemzeti parkok költségvetése az elmúlt tíz évben megnégyszereződött, mára 
eléri a 4 milliárd forintot az állami támogatás. A nemzeti parkok létszáma az elmúlt tíz 
évben megduplázódott: addig, míg 2010-ben 693 fő dolgozott, ma, 2020-ban 1400 fő 
dolgozik ott. A legelő állata, hogy mégiscsak a minőséget is tudjuk mondani, 
45 százalékkal nőtt 2010 óta. A látogatószám, tehát az emberi jelenlét a nemzeti 
parkokban 25 százalékkal nőtt 2010 óta. A nemzeti parkok ökoturizmusban betöltött 
szerepe: a 700 magyarországi ökoturisztikai létesítmény felét, mintegy 350-et a 
nemzeti parkok üzemeltetnek. A védett területekkel kapcsolatosan: tíz év alatt plusz 90 
új védett terület létesült több mint 4000 hektár kiterjedéssel, plusz 3000 hektárral a 
meglévőknek a bővítése. És akkor nézzük a projekteket! Tíz év alatt mintegy 
80 milliárd forintot fordítottunk a terület minőségének megóvására, ez mintegy 
300 ezer hektáron eredményezte a környezeti állapot javulását.  

Én azt hiszem, hogy ezek a számok önmagukért beszélnek, és csak köszönettel 
tartozom a nemzeti parkok működtetőinek, irányítóinak és az ott dolgozó embereknek, 
hiszen ha van elhivatottság, ha van őszinte odaadás a munkájuk iránt, akkor a nemzeti 
parki szakemberek pont ilyenek. Olyan fokú elhivatottsággal teszik nap mint nap a 
dolgukat, olyan megszállottsággal, amely minden tiszteletet megérdemel. 

A zöldterületek beépítésével a településrendezés kapcsán azt kell mondjam, 
hogy megint csak nincs hatáskörünk ez ügyben - véleményünk igen. Nem véletlen, hogy 
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kidolgoztuk a barnamezős területeknek a szabályozási rendszerét, nem véletlen az, 
hogy az ipari beruházásokat is a barnamezős területekre próbáljuk terelni, hogy óvjuk, 
védjük az értékes környezetünk lehetőségét. Ugyanakkor az önkormányzatok pedig 
nehéz helyzetben vannak, hiszen minden nap kopogtatnak az emberek, új és új 
ingatlanokat, új és új házhelyeket akarnak maguknak, mert a település fejlődik, és 
bizony ilyenkor egy önkormányzatnak kompromisszumot vagy bölcs döntést kell 
hozni, hogy milyen ütemben, milyen nagyságrendben engedi a települése fejlődését. 

Génbank és Érd, Elvira major. Ez számunkra nagyon fontos kérdés. Nem 
engedünk ebben a kérdésben, fogalmazhatunk úgy, hogy „red line”; itt, a 
minisztériumban teljesen határozott álláspont van. Fontos értéket képvisel, és addig, 
míg ott olyan emberek dolgoznak, mint Apostol János bácsi, akinek a szakmai munkája 
megkérdőjelezhetetlen és kimagasló, és olyan érték van az Elvira majorban, amelyre 
itt, a XXI. században is szükség van, tehát egységes állásponttal védjük és óvjuk az érdi 
Elvira majornak minden egyes értékét. 

Az elnök asszony utolsó kérdésére a talajállapot fenntartásával és az ökológiai 
gazdálkodással kapcsolatosan, a 2021-es esztendőben fordulunk rá teljes 
mellszélességgel a minisztériumban is a talajállapot minőségének megőrzésére és 
javítására. Nem véletlenül dolgozunk a talajmonitoring-rendszeren, hogy legyen egy 
országos átfogó felmérés talajaink állapotáról, hiszen mint korlátos jószág, az mindig 
csak fogy, és azon kell dolgoznunk, hogy a minőségét hogyan tudjuk megőrizni.  

Ezért én, bevallom, örülök az eco-scheme-rendszernek, hiszen itt a szerves 
trágya felhasználásának ösztönzése kiemelkedő ebben a rendszerben. Tehát a közös 
agrárpolitika elemei hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy a talajállapot, a talaj 
minősége javulhasson, és ebben a pillanatban máris az ökológiai gazdálkodásnak a 
lehetőségei is előtérbe tudnak kerülni, és nagyon bízom abban, hogy Magyarország 
gazdasági teljesítménye is tud úgy növekedni, hogy az embereknek a fizetőképes 
kereslete lehetővé teszi majd azt, hogy egyre többen tudatos vásárlóként a hazai mellett 
egyre inkább azt is megnézik majd, hogy ökológiai gazdálkodásból származó terméket 
vásároljanak. 

Elnök Asszony! Köszönöm szépen a lehetőséget. 
 
(Az ülés vezetését Schmuck Erzsébet (LMP), a bizottság elnöke veszi át.) 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Köszönöm szépen a miniszter úr válaszait. Megkérdezem, hogy kíván-e még valaki szót 
kérni. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy nem. Ez azt jelenti, hogy nincs több 
észrevétel.  

Megállapítom, hogy a bizottság a miniszteri beszámolót tudomásul vette. Még 
egyszer köszönöm szépen a miniszter úrnak és munkatársainak, hogy eljöttek. További 
jó munkát kívánok önöknek is és nyilván magunknak is a nap hátralévő részére!  

Ezt a napirendi pontot lezárom, és egy nagyon rövid technikai szünetet rendelek 
el. 

 
(Szünet: 15.34 - 15.37) 

 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Javaslom, hogy folytassuk a bizottsági ülést!  
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A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi 
L. törvény végrehajtásáról szóló T/13098. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Második napirendi pontunk a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 
szóló 2018. évi L. törvény végrehajtásáról szóló T/13098. számú törvényjavaslat 
részletes vitájának kapcsolódó bizottságként történő lefolytatása.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, a törvényjavaslat határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti 
vizsgálatát, azaz hogy megfelel-e az Alaptörvényből eredő törvényeknek, a jogalkotás 
szakmai követelményeinek, valamint a nemzetközi és európai uniós jogból eredő 
kötelezettségeknek, és illeszkedik-e a jogrendszer egységébe.  

Köszöntöm az előterjesztő Pénzügyminisztérium képviseletében Bécsi József 
főosztályvezető urat, illetve külön köszöntöm az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium képviseletében dr. Botos Barbara helyettes államtitkár asszonyt és 
munkatársait, valamint az Agrárminisztériumot képviselő Németh Antal osztályvezető 
urat és Kassai-Molnár Andrea referens asszonyt is. 

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően az ő hozzászólásukra leginkább akkor kerül 
sor, ha erre felmerül az igény. A szót az előterjesztő Pénzügyminisztérium viszi, ezért 
kérem a főosztályvezető urat, hogy - a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében 
foglalt követelmények vizsgálatát segítendő - pár szóban foglalja össze az előterjesztés 
benyújtásának indokait és szabályozási megoldásait. Parancsoljon, öné a szó! 

 
BÉCSI JÓZSEF (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök asszony. A 

2019. évi költségvetés végrehajtását a fegyelmezett költségvetési politika mellett stabil 
államháztartás és az előrejelzésekkel összhangban lévő makrogazdasági folyamatok 
jellemezték. A kormány 2019-ben is folytatta a kormányzati ciklus elején meghirdetett 
céljai végrehajtását, így különösen a költségvetési hiány alacsony szinten tartását, az 
államadósság csökkentését, az ország versenyképességének javítását, a foglalkoztatás 
növelését, valamint az ország növekedési potenciáljának emelését. 

Ami a makrogazdasági paramétereket illeti, a gazdasági növekedés, a GDP 
reálnövekedése tavaly éves szinten 4,6 százalék volt, a folyóáras értéke így 
47.514 milliárd forint lett. A fogyasztói árszínvonal, tehát az árak átlagosan 
3,4 százalékkal növekedtek, a háztartások fogyasztásának növekedési üteme pedig 
reálértelemben 4,6 százalék volt. Mindezek mellett a bruttó állóeszköz-felhalmozás az 
előző évit 12,2 százalékkal haladta meg, és ezzel a beruházási hányad a GDP 
27,2 százalékára nőtt. A belföldi felhasználás 6 százalékkal emelkedett.  

Ez volt az a keret, amelyben a költségvetés végrehajtásra került, amelynek 
eredményeképpen a központi költségvetési szervek és a fejezetek által kezelt egyes 
jogcímeken megjelenő programok, feladatok 2019. évi kiadása 11.124,2 milliárd 
forintra teljesült. Megjegyzendő, hogy ez a 2018-as teljesítésnél 705,7 milliárd forinttal 
magasabb.  

2019-ben 1566,1 milliárd forintnyi uniós költségvetési támogatás jutott el a 
kedvezményezettekhez, amit tovább emelt a költségvetésben nem szereplő 
agrártámogatások - ezek a közvetlen támogatások - 494,1 milliárd forintos összege, ami 
így együtt 2060,2 milliárd forintot jelentett. 

A központi költségvetés további alrendszerek nélkül számított összes bevétele 
pénzforgalmi szemléletben 15.068,3 milliárd forint volt, összes kiadása 
16.000,8 milliárd forintot tett ki, a hiány pedig 932,5 milliárd forinton teljesült. 

Az államháztartás teljes, tehát az alrendszereket is tartalmazó 2019. évi 
pénzforgalmi szemléletű összes bevétele 24.623,8 milliárd forint volt, az összes kiadása 
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25.828 milliárd forint, így a teljes hiány az alrendszerekkel együtt 1204,2 milliárd 
forint lett. Így a kormányzati szektor európai uniós módszertan szerinti hiánya a GDP 
2,1 százalékán teljesült, az államadósság GDP-hez viszonyított aránya pedig 
fokozatosan csökkenve 65,4 százalékra mérséklődött 2019. év végére. 

Az Állami Számvevőszék a zárszámadási törvénytervezetet megvizsgálta, és 
megállapította, hogy a zárszámadási törvényjavaslatban szereplő teljesített 
költségvetési bevételi és kiadási adatok megbízhatók, a ’19. évi költségvetés 
végrehajtása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, a hiány és az 
államadósság a törvényi követelményekkel összhangban alakult.  

Mindezek alapján a házszabály 44. §-ával kapcsolatos kérdésre elmondhatom, 
hogy a törvényjavaslat megfelel az Alaptörvény 36. cikkéből eredő tartalmi és formai 
követelményeknek, illeszkedik a jogrendszer egységébe, megfelel a nemzetközi jogból 
és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, valamint megfelel a jogalkotói 
szakmai követelményeknek is. Köszönöm szépen, elnök asszony. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni a 

részletes vita e szakaszában.  
Egyúttal szeretném jelezni, hogy a többségi és a kisebbségi véleményt írásban 

kell majd benyújtani, és a leírtaknak el kell hangozniuk a vitában. Előadót nem állíthat 
a bizottság, a véleményeket a Költségvetési bizottság előadója fogja ismertetni a 
plenáris ülésen. (Jelzésre:) Igen, megadom a szót Bencsik alelnök úrnak. 

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök 

asszony. Képviselőcsoportunk álláspontját szeretném ismertetni, amely támogatás 
esetén bizottsági többségi véleménnyé is válhat. 

A bizottság megállapítja, hogy a Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény végrehajtásáról szóló T/13098. számú 
törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdése szerinti 
alkotmányossági, jogi és jogalkotási követelményeinek.  

A kormány 2019-ben is folytatta gazdaságpolitikai céljai megvalósítását. Mindez 
azt jelenti, hogy 2019-ben is alacsony maradt a költségvetési hiány, csökkent az 
államadósság, javult az ország versenyképessége, nőtt a foglalkoztatás. Ezt igazolja, 
hogy 2012 és 2019 között a költségvetési hiány stabilan a bruttó hazai össztermék 
3 százaléka alatt volt, a kormányzati szektor hiánya a tervezett 1,8 százalékos szinthez 
képest a GDP 2 százalékát tette ki, ezáltal teljesült az Európai Unió által előírt 
kritérium. Az államadósság GDP-hez viszonyított aránya fokozatosan csökkenve 
65,4 százalékra mérséklődött az év végére. 

A 2019-es évben folytatódtak azok a kormányzati intézkedések, amelyek a 
magyar emberek, a családok, az ifjúság boldogulását, életminőségük javulását, hazánk 
természeti értékeinek megóvását eredményezik, és egy környezettudatosabb 
társadalmi berendezkedést ösztönöznek.  

A környezetvédelemre fordított kiadások 72 milliárd forinttal magasabban 
teljesültek az előző évihez képest. Többek között a nemzeti park igazgatóságok, a 
vízügyi igazgatóságok, a hulladékgazdálkodás, valamint a zöldgazdasági finanszírozási 
rendszer támogatása nőtt meg. Ezen túl a kormány a környezetvédelem intézményi és 
ágazati célfeladataira 2019-ben 395,1 milliárd forintot fordított, ami 109,5 milliárd 
forinttal több az előző évi teljesítéshez képest. 

Érdemes ezek közül néhányat kiemelni, ezek közé tartozik a környezetvédelmi 
és fenntarthatósági szempontból is fontos közlekedésfejlesztés. 2019-ben jelentős 
közösségi közlekedési és kerékpárút-fejlesztésekre került sor. 2010-től 2019 júliusáig 
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82 új országos jelentőségű védett természeti terület létesült, összesen több mint 
4000 hektár kiterjedéssel.  

Az elmúlt időszakban folytatódott a „Magyar falu” program, továbbá a „Modern 
városok” program is, amely elsősorban a vidéki Magyarország számára biztosított 
többletfinanszírozási keretet annak érdekében, hogy ezek a települések 
környezetvédelmi, idegenforgalmi, köznevelési és egészségügyi, továbbá 
infrastruktúra-fejlesztési célokat valósíthassanak meg. Köszönöm szépen a figyelmet. 

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

szót kérni. (Senki sem jelentkezik.) Átadnám a levezetést Bencsik alelnök úrnak, és én 
szót kérek. 

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

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Az 

elnök asszonyt illeti meg a szólás lehetősége. 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen. Az LMP 

frakciójának az álláspontját szeretném ismertetni. 
A 2019. év a gazdaság szempontjából és a költségvetés szempontjából is jó év 

volt. Ennek ellenére a kormány a 2019. évi központi költségvetésből olyan alapvető, 
felelős kormányoktól elvárható intézkedésekre sem áldozott, mint például hogy 
érdemben elősegítse az egészséges környezethez való, Alaptörvényben rögzített jogaink 
érvényesülését, a környezetminőség javítását, hogy biztosítsa természeti erőforrásaink 
védelmét és bölcs hasznosítását, hogy legalább a kezdő lépéseket megtegye egy hosszú 
távon fenntartható, megélhetést adó zöldgazdaság kiépítésére. Néhány konkrét példán 
keresztül szeretném ezt indokolni és bemutatni.  

A KSH jelentései alapján a magyar lakosság egészségi állapota nemzetközi 
összehasonlításban évtizedek óta kirívóan rossz. A magyar lakosság fiatalabban 
betegszik meg és hamarabb hal meg, mint az európai országok többségében élők, és 
kevesebb egészséges életévre számíthat. Ebben a környezetminőségnek, 
környezetszennyezésnek is súlyos szerepe van. 

A légszennyezettségre visszavezethető halálozás egymillió lakosra vetítve az 
európai OECD-országok között nálunk a legmagasabb. Ennek ellenére a kormány 
2019-ben sem mozgósított érdemi forrásokat azért, hogy évente egy kisvárosnyi 
magyar ember ne haljon meg idő előtt a szennyezett levegő miatt, pedig lett volna rá 
megoldás: egy kiterjedt, többéves lakossági épületenergetikai program vagy a 
közösségi közlekedés érdemi fejlesztése, amely nemcsak energiát és pénzt spórolna 
meg hosszú éveken át, de lényegesen csökkenthető volna a légszennyezőanyag-
kibocsátás is. Ehhez képest például a kisméretű szálló por, a PM10-koncentrációjának 
csökkentésével kapcsolatos kiadások még a tervezett 35 millió forintot sem érték el.  

Az is halaszthatatlan lett volna, hogy a sok százezer embert érintő, a lakóházak 
és még számos munkahely beltéri levegőjét egészségtelenné tevő, betegséget és halált 
okozó azbeszttől végre mentesüljünk. De a kormány már tíz éve feladta a korábban 
megkezdett program végrehajtását, ilyen sor nem is szerepel a zárszámadásban. 

Hasonlóan elégtelen a milliók életét megkeserítő, sokmilliárdos 
gyógyszerköltséget okozó allergének, így különösen a parlagfű elleni védekezés, erre is 
csak morzsák jutottak. Ahogyan az is hazardírozás, hogy a kormány évről évre 
elszabotálja az országos környezeti kármentesítési program végrehajtását; csak 
megjegyzem, még mindig ott tartunk, hogy most készül el egy barnamezős felmérés. 
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Csak mutatóban találni egy-egy beavatkozást, pedig az emberek, a talaj és a 
vízkészletek veszélyeztetését okozó szennyezett területek száma több ezer. 

A kormány felelőtlensége a klímapolitika, ezen belül az alkalmazkodás terén is 
megbocsájthatatlan. Érzékeny és sérülékeny ország vagyunk, így kiemelten kellene 
foglalkozni vizeink, termőföldjeink, erdeink és gyepeink védelmével, a kritikus 
infrastruktúra klímaállóvá tételével, településeink élhetőségének megőrzésével.  

Alapvető volna, hogy a klímaalkalmazkodásra való törekvés integráltan és 
koncepciózusan tükröződjön a költségvetésben is, de ennek nyomát sem látjuk. 
Ahogyan annak sem, hogy a kormány a kor kihívásainak megfelelően készülne a 
fenntartható zöldgazdaság irányába való elmozdulásra, a zöldberuházási rendszer 
végrehajtásának feladataira. Módosítással ugyan rátettek 400 millió forintot erre a 
sorra, de a felhasználás nem teljesült, a vége nulla. 

Tanulságos megvizsgálni a zárszámadásban egyes környezetvédelmi, 
természetvédelmi sorok terv- és tényszámait is. A környezetügyért felelős tárca 
környezeti elemek védelme költségvetési soron tervként és tényként is mindössze 
190 millió forint szerepel. Ide tudok mellé tenni egy sor olyan példát, amit mi 
haszontalannak tartunk: például a Hungaroringre juttatott 15 milliárd forint; a 
szigetközi vízpótlórendszer üzemeltetésére terveztek 120 millió forintot, de a teljesítés 
az nulla, még csak nem is indokolták, hogy miért. Elfogadhatatlan, hogy az ivóvízbázis-
védelmi program végrehajtására nulla forint volt a terv, tehát a teljesítés is nulla lett, 
és tudjuk, hogy stratégiai vízkészleteinkről van szó, és feladat pedig bőven van. 

Eközben a kormány két kézzel szórta a holdudvarnak a turisztikai célú 
támogatásokat, de a Balaton-fejlesztési feladatokra mindössze 230 millió forintot 
fordított. Csak itt hozzáteszem, hogy ha megnézzük a Kisfaludy programot, akkor 
bizony nagyon kevesen sok-sok milliárdot kaptak. Dőlt viszont a pénz a rosszul kitalált 
kukaholdingba: hulladékgazdálkodási feladatok támogatása címen csaknem 
15 milliárd forintot kapott, míg a hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás 
indokolt többletköltsége és kapcsolódó kártalanítása címén még további 600 millió 
forintot - erre egyébként 100 milliót terveztek, tehát 100 millió helyett. 

Továbbra is tervszerűen alacsony szinten valósult meg a nemzeti 
környezetvédelmi program feladatainak ellátásában közreműködő környezet- és 
természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek szakmai programjainak a 
támogatása. A Zöld Forrás pályázatra 71,6 millió forint, míg egyedi kérelmek 
támogatására 12,9 millió forint felhasználása történt. Emlékezzünk arra, hogy ezt a 
71 millió forintot is éppen hogy megkapták a civil szervezetek, fel kellett szólalni a 
parlamentben, és különböző módon tiltakozni kellett, hogy ez legalább megvalósuljon. 
Így mindössze kevesebbet kaptak a zöld civil szervezetek 100 millió forintnál. Itt azért 
érdemes lenne végiggondolni, hogy a zöld civil szervezeteknek milyen jelentős szerepe 
van a társadalom tudatformálásában, támogatni kellene a tevékenységüket. 

A környezetügy szakterületei közül relatíve a természetvédelem részesült a 
legjobban a 2019. évi költségvetésből, de úgy gondoljuk, hogy csak relatíve, mert bár 
sok látogatóközpont épült és épül, de lassan nem lesz mit mutogatni, hiszen még a 
Natura 2000 élőhelyek és fajok többségének állapota is kedvezőtlen, az alapfeladatok 
ellátására pedig továbbra sincs elég forrás. Enyhe vigasz, hogy a víziközművek állami 
rekonstrukciós alapja 1,5 milliárd helyett csaknem 3 milliárd forintra nőtt, de mi ez 
ahhoz a veszteséghez képest, hogy a hálózatba juttatott ivóvíz több mint 20-
40 százaléka a műszaki infrastruktúra rossz állapota miatt útközben elvész. Ennek 
értéke 300 forint/m3 átlagos vízárral számolva is évente körülbelül 34 milliárd forint, 
ezért ütemezetten elégséges forrást kellene biztosítani a szükséges felújítási, 
karbantartási munkákra. 
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A 2019-es költségvetés tehát, miként az előzők is sajnos, a fenntarthatatlanság 
költségvetése volt. Ahelyett, hogy a kormány mindent megtett volna, hogy irányt 
váltson mind gazdasági, mind társadalmi és környezetpolitikájában, inkább 
felgyorsította a folyamatokat a rossz úton. A magyar társadalom ezzel egyre inkább 
távolodik a fenntartható fejlődés lehetőségétől. Mindezek miatt az LMP a zárszámadási 
törvény elfogadását nem tudja támogatni. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Az ülésvezetési feladatokat visszaadom az elnök asszony 

számára. 
 

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

Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy kíván-e még valaki hozzászólni. (Senki sem 
jelentkezik.) Nem.  

Megkérdezem a Pénzügyminisztérium képviselőjét, hogy kíván-e az 
elhangzottakra reagálni. 

 
BÉCSI JÓZSEF (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt 

gondolom, hogy a 2019. évi költségvetés zárszámadásával kapcsolatban én a főbb 
számokat elmondtam.  

Az elnök asszony által elmondottakhoz csak egy tényszámot tennék hozzá. A 
benyújtott törvényjavaslat mellékleteként szerepel az államháztartás konszolidált 
funkcionális kiadásairól szóló táblázat, ennek az F14-es, tehát környezetvédelem 
kategóriája 2018-ban - kerekítve mondom - 250 milliárd forint volt, 2019-ben, tehát a 
most szóban forgó évben 373. Ez igen jelentős növekedés, még százalékosan is, milliárd 
forintban is.  

Tehát bizonyára vannak olyan tételsorok, amelyeket az elnök asszony kiemelt, 
amelyek nem vagy nem úgy teljesültek, ahogy egy más szakpolitikai szemlélet 
megkövetelné, összességében viszont 2019-ben az előző éveknél lényegesen magasabb 
összeg került környezetvédelmi célokra kifizetésre, mint korábban. Köszönöm szépen.  

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

ilyen.  
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. (Senki 
sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy nincs. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben bizottságunk dönt a 
részletes vita lezárásáról, a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról. Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Kérem, 
kézfeltartással jelezzék! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag lezárja a részletes vitát. 
Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e és benyújtja-e a részletes vitát lezáró 

jelentést. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 4. Tartózkodott? 
(Szavazás.) 1. Ellene volt? (Szavazás.) 2.  

Megállapítom, hogy a bizottság elfogadja és benyújtja a részletes vitát lezáró 
jelentést. 

A házszabályban foglaltaknak megfelelően kérem, hogy jelezzék, akik kisebbségi 
véleményt fogalmaznak meg a törvényjavaslat vizsgált részei tekintetében, a többségi 
és a kisebbségi véleményeket az ülés után legkésőbb október 28-án, azaz holnap 
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12 óráig írásban kell benyújtaniuk a frakcióknak. Ehhez tegnap megküldtük a 
megfelelő nyomtatványt. A bizottsági vélemény a jelentés részét képezi, míg a 
kisebbségi vélemény a jelentés függelékeként jelenik majd meg. Pontosítok, az LMP-
nek lesz kisebbségi javaslata, ezt be fogjuk nyújtani holnap 12 óra előtt.  

Ezt lezárom, köszönöm az előterjesztők részvételét. 

Egyes klímapolitikai tárgyú törvények módosításáról szóló T/13263. 
számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Következik a 3. napirendi pontunk, az egyes klímapolitikai tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/13263. számú törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt 
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 hogy 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 Innovációs és Technológiai Minisztérium 
képviseletében dr. Botos Barbara helyettes államtitkár asszonyt és munkatársait. 
Kérem, foglaljanak helyet! Kérem, hogy a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében 
foglalt követelmények vizsgálatát segítendő pár szóban foglalja össze az előterjesztés 
benyújtásának indokait és szabályozási megoldásait. Parancsoljon, helyettes 
államtitkár asszony! 

 
DR. BOTOS BARBARA helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Megjelentek! A 
törvényjavaslat magában foglalja az alábbi törvényeket: az ENSZ éghajlatváltozási 
keretegyezménye és annak kiotói jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 
2007. évi LX. törvény, a továbbiakban Éhvt., illetve az üvegházhatású gázok közösségi 
kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában 
történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény, a továbbiakban Ügkr. 
módosítását. 

Az Éhvt. módosításának célja elsődlegesen jogharmonizációs és deregulációs 
célú módosítások átvezetése, valamint az alkalmazkodás megerősítését célzó 
rendelkezések fokozatosság elvének megfelelő rögzítése. Az Ügkr. módosításának célja 
elsődlegesen jogharmonizációs és deregulációs célú módosítások átvezetése, illetve a 
2021-től alkalmazandó új uniós klímapolitikai jogi aktusok alkalmazási feltételeinek 
megteremtése. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az államtitkár asszonynak.  
Megkérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni a részlet vita e 

szakaszában. Nyilván többségi és kisebbségi vélemények is elhangozhatnak. (Jelzésre:) 
Először megadom a szót Böröcz László képviselő úrnak. 

 
BÖRÖCZ LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Asszony! A 

többségi véleményt szeretném elmondani. 
A bizottság megállapítja, hogy az egyes klímapolitikai tárgyú törvények 

módosításáról szóló T/13263. számú törvényjavaslat megfelel a házszabályi 
rendelkezések 44. §-ának (1) bekezdése szerinti alkotmányossági, jogi és jogalkotási 
követelményeinek. A javaslat egyrészről az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezménye és 
annak kiotói jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény, 
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másrészt az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az 
erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételéről szóló 2012. évi 
CCXVII. törvény módosítását tartalmazza. 

A javaslat által egyszerűbbé és átláthatóbbá válik a hazai klímapolitikai 
szabályozás, valamint törvénybe iktatása megerősíti azokat a törvényi kereteket, 
amelyek az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásunkat szolgálják. 

Magyarország már eddig is jelentős, 1990-hez képest közel 33 százalékos 
kibocsátáscsökkentést ért el. Az Unió tagállamai közül hazánkban elsőként került 
törvényi szinten is rögzítésre egy reális, de ambiciózus 40 százalékos, 2030-ig elérendő 
kibocsátáscsökkentési cél. Ezt Magyarországon kívül nagyon kevés tagállam 
mondhatja el magáról.  

Hazánk a világ azon kevés országai közé tartozik, amely eddig úgy tudta 
csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását, hogy a gazdaság teljesítménye 
eközben folyamatosan nőtt. 2019-ben 4,5 százalékos GDP-növekedés mellett 
0,3 százalékkal sikerült csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását, ’18-ban 
ennél is jobb eredményt sikerült elérni, hiszen 5 százalék fölötti GDP-növekedés 
mellett 0,9 százalékkal csökkent az üvegházhatású gázok kibocsátása. 

Néhány hete az Európai Bizottság javaslatot tett az EU-s országok 
üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére is. A javasolt 55 százalékos cél 
azonban nem az egyes tagállamokra vonatkozik, hanem az Európai Unió egészére. 
Közös teherviselésre van szükség, hiszen a kitűzött cél csak akkor érhető el, ha az EU 
együttes erővel lép fel a klímaváltozás elleni küzdelemben.  

Azon dolgozunk, hogy az uniós ambíciós szintről olyan döntések szülessenek, 
amelyek az egyes tagállamok közötti igazságos és arányos kötelezettségvállaláson 
alapulnak. A legfontosabb cél azonban, hogy ne a magyar családokra háruljon a 
többletteher, miközben más európai uniós országok alulszerepelnek a klímavállalások 
terén.  

A bizottság támogatja a javaslatot. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván szólni. (Senki 

sem jelentkezik.) Bencsik képviselő úrnak átadom a levezetést, és szót kérek. 
 

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

elnök asszonyé a szó! 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen. Az LMP 

frakciójának az álláspontját szeretném ismertetni. 
A napirenden lévő törvényjavaslat főként európai uniós jogharmonizációs 

módosításokat tartalmaz, melyeket egy kivételével támogatunk.  
Az általános vita során sajnos nem kaptam választ arra, hogy miért szükséges a 

Svájcból érkező légi járatokat kivonni az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi 
rendszeréből. Ha Botos államtitkár asszony esetleg tudna nekem válaszolni, azt 
megköszönném. 

Úgy gondoljuk egyébként, hogy ezt a kérdést a magyar kormánynak az Európai 
Unió különböző fórumain is fel kellene vetnie. Magyarország zöldpártjaként az LMP 
számára elfogadhatatlan a repülésnek adott bármilyen kedvezmény, már így is 
bújtatott támogatásban részesül az ágazat az adókedvezmények miatt, miközben az 
egyik legszennyezőbb közlekedési mód. Inkább a repülési igények visszaszorításán és a 
vasúti alternatíván kellene dolgozni. 
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A tervezetnek van még egy sajátos eleme, nevezetesen az éghajlatváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodásról szóló 3/A. §, ehhez szeretnék nagyon röviden 
hozzászólni.  

A részletes indoklás szerint ez az éghajlatvédelem önálló területét jelentő, de 
jogszabályok helyett inkább tervek, stratégiák szintjén megjelenő alkalmazkodás 
törvényi kereteinek megerősítését célzó rendelkezés. Csak egyetérteni lehet azzal, hogy 
szükséges végre az állam tényleges feladatává tenni az alkalmazkodás körébe tartozó 
tevékenységek ellátását. Az itt közreadott javaslat azonban ehhez nem elégséges. A 
módosítás célja éppen az lehetne, hogy ehhez a garanciák ne csak általános javaslatok, 
hanem valóban konkrét intézkedések biztosítsák. Jelzem, hogy az LMP ezért ehhez a 
szakaszhoz módosító indítványt adott be, és az eredeti tárcajavaslatot ennek 
szellemében töltené meg konkrét és számon kérhető javaslatokkal.  

Célunk, hogy szakmai és intézményrendszerbeli logika alapján a helyzetelemzés 
és -értékelés, a cselekvés és a nyomon követés elemeire építve alakítsuk ki a 
halaszthatatlan intézkedések rendszerét, figyelemmel az érintettek szükséges 
tájékoztatására és bevonására. Kérni fogom képviselőtársaimat, hogy a módosítási 
javaslatot támogassák. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Visszaadom az elnöki feladatokat. 
 

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

Köszönöm. Kérdezem, hogy kíván-e még szólni valaki a bizottság tagjai közül ehhez a 
ponthoz, ehhez a területhez. (Senki sem jelentkezik.) Nem.  

Megkérdezem Botos államtitkár asszonyt, hogy kíván-e az elhangzott többségi 
és a kisebbségi javaslatra reagálni.  

 
DR. BOTOS BARBARA helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Köszönöm, elnök asszony. Elsőként a svájci légi közlekedési témára 
szeretnék reagálni. Az okozhatta a félreértést, hogy maga a határozat, amely május 18-
ai keltezésű, nevében az szerepel, hogy a svájci légitársaságokat kizárják az európai 
uniós emissziós rendszerből, de ennek megvan az oka, mert valójában az ellenkezője 
történik. Bár kizárjuk őket, de valójában az EU emissziókereskedelmi rendszere 2005 
óta működik, most kezdjük ’21. január 1-jétől a negyedik kereskedési időszakot.  

Svájc ugyan nem tagja az Európai Uniónak, de elkötelezett a klímavédelem 
ügyében, és a klímavédelmi céljainak, azaz a kibocsátáscsökkentési céljainak elérése 
érdekében létrehozott egy saját emissziókereskedelmi rendszert, ez a svájci ETS. Ezt 
teljesen az európai emissziókereskedelmi rendszer analógiájára hozta létre, hasonló 
elveken működött, hasonló elveken működik a mai napig.  

Viszont az elmúlt években az EU szervezeteivel folytatott tárgyalások 
eredményeképpen született egy megállapodás, ez a swiss linking - link: kapcsolat -, 
hogy kapcsolatot kell képezni a svájci emissziókereskedelmi rendszer és az európai 
uniós emissziókereskedelmi rendszer között. Tehát összekapcsoljuk a két rendszert, 
amelynek a részletszabályait megállapodásban írták elő. Ez végül is egy 
jogharmonizáció, hiszen a bizottsági határozat július 22-ei hatállyal módosította az 
Európai Unió emissziókereskedelmi rendszeréről szóló direktívát, ezt mi csak szimplán 
átültetjük az Ügkr.-be, a mi törvényünkbe. Ez valójában egy jogharmonizáció.  

Tehát amiről most rendelkezünk, az azt jelenti, hogy a Svájcban található 
repülőterekről induló és az EGT területén található repülőterekre érkező járatok nem 
fognak az Európai Unió emissziókereskedelmi rendszer hatálya alá tartozni, viszont a 
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svájci hatálya alá tartoznak. Tehát mi kizárjuk, de valójában ők ott vannak a svájci 
hatálya alatt, vice versa mindenki, aki az EGT-ből indul és, mondjuk, Svájcba megy, az 
pedig az európai emissziókereskedelmi rendszer hatálya alá tartozik.  

Mi változik akkor? A Svájcból hozzánk érkező repülőgépek kikerülnek a mi 
rendszerünkből, viszont a két rendszert összekapcsoltuk, kvótákat ugyanúgy kell 
vásárolniuk, viszont a kvóták között, a két rendszer között átjárhatóság van, el lehet 
adni a másik rendszerében. Az uniós kibocsátásforgalmi jegyzék és a svájci 
kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék összekapcsolásra kerül. Ez azt jelenti, hogy a két 
jegyzék között az átjárhatóság lehetővé teszi a két emissziókereskedelmi rendszer 
bármelyik jegyzékében kiadott kibocsátási egységek egymás közötti átruházását, a 
kvóták felhasználhatók, és mindkét rendszer elismeri a másik kvótáit.  

Egy dolog érdekes csak, mivel a Svájcból induló légitársaságok hozzánk nem 
tartoznak, a mieink nem tartoznak oda, ezért mindkét irányba kell jelenteni azoknak a 
svájci ETS hatálya alá tartozó és az EU ETS hatálya alá tartozó kibocsátások esetében. 
Tehát a monitoringjelentés tételeinél egy kétirányú jelentés van a két rendszer 
összekapcsolásánál. Tehát valójában kizártuk, de összekapcsolódtunk. A két rendszer 
teljesen átjárhatóvá vált. Nem lehet egyszerre két rendszer hatálya alá tartozni, viszont 
a két rendszer összekapcsolásra került.  

Csak érdekességként, hogy a Brexit révén várható az is, hogy az Egyesült 
Királyság, amely eddig az Európai Unió emissziókereskedelmi rendszerének a része 
volt, egy hasonló, nem tudom, mi lesz a neve, milyen linking, de hasonló linking-
rendszerrel összekapcsolódik az európai rendszerrel, mint Svájc, tehát ennek a példáját 
ők is követni fogják. 

Tényleg, a félreértés abból adódhatott, hogy maga a határozat a svájci légi 
közlekedés vonatkozásában, amely módosította a direktívát, annak a címében ez van 
benne, hogy „kizárása”, de ezt a lépést meg kellett tenni. 

A másik kérdést illetően mi úgy gondoljuk, hogy a kormány kiemelt figyelmet 
biztosít az éghajlatváltozás várható hatásainak a csökkentésére. Ez el is hangzik, 
olvasható is, ez el is hangzott Kaderják Péter államtitkár úr beszédében, hogy Európa 
egyik legsérülékenyebb országa vagyunk, és az éghajlatváltozás következményeinek az 
elhárítása érdekében az alkalmazkodás és a felkészülés teendői, úgymint a 
vízgazdálkodás, a mezőgazdasági termésbiztonság, valamint a természeti értékeink és 
az emberi egészség megóvása terén immár rövid távon is beépítettünk intézkedéseket 
a szakpolitikai tervezésbe. Ebből kettőt szeretnék kiemelni.  

Az első az az első éghajlatváltozási cselekvési terv, amely ’18-19-20-ra határozott 
meg intézkedéseket, azon belül a nemzeti alkalmazkodási programban 29-et, a 
szemléletformálási programban 5-öt, a hazai dekarbonizációs programban 23-at, és a 
végrehajtási keretek kulcsintézkedései között további 6-ot. A nemzeti alkalmazkodási 
programban meghatározott 29 intézkedés úgy került megjelölésre, hogy az energetikai 
infrastruktúra, az ember egészsége, a vízgazdálkodás, a mezőgazdaság, a 
természetvédelem, az erdőgazdálkodás és a turizmus intézkedéscsoporton belül is 
legyenek intézkedések.  

A másik a kormány által január 8-án elfogadott jelentés, ez a Kárpát-medencei 
jelentés, szó szerint: jelentés az éghajlatváltozás Kárpát-medencére gyakorolt esetleges 
hatásainak tudományos értékeléséről. Ez egy olyan, részletes tudományos vizsgálatok 
által igazolt tájékoztatást adó dokumentum kimondottan a Kárpát-medencét érintő 
hatásokról és az ezekre épülő főbb cselekvési irányokról, amelyeknek a megtétele 
indokolt, itt is kiemelném a vízgazdálkodás, a természet- és biodiverzitás-védelem, az 
egészségügy, az erdőgazdálkodás, a mezőgazdaság, a halgazdálkodás, a 
katasztrófavédelem, a biztonságpolitika, a klíma, a migráció, a településfejlesztés 
és -üzemeltetés, a turizmus, illetve az energiagazdálkodásra gyakorolt, 
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éghajlatváltozásból fakadó hatások, különös tekintettel az áram- és gáz-, távhőellátás 
területen szereplő hatásokat és cselekvési irányokat. 

Szeretnék egyben egy további fontos elemet is kiemelni, miszerint a Magyar 
Bányászati és Földtani Szolgálat Nemzeti Alkalmazkodási Központja által kifejlesztett 
Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer, azaz NATéR egy olyan 
többfunkciós térinformatikai rendszer, amely elősegíti a klímaváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodást, szolgálja a jogalkotást, a stratégiaépítést, a döntéshozást és a 
szükséges intézkedések megalapozását, különösen szubnacionális szinten, és a 
rendszer továbbfejlesztése is folyamatban van. 

Egyetértve azzal, hogy a természetes nyelőkapacitások állapotát nyomon kell 
követni, mivel álláspontunk szerint a 2050-es klímasemlegesség hazai szinten nem 
érhető el a természetes nyelők megőrzése, fenntartása nélkül, viszont a képviselő 
asszony által jelzett javaslat duplikációt eredményez. A kormány folyamatosan nyomon 
követi és jelent mind az ENSZ, mind az Európai Unió részére ez ügyben, betartva a 
jogszabályi kötelezettségeinket. Ezek a jelentések mind elérhetőek és nyilvánosak, az 
interneten fellelhetők. 

Az imént ismertetett stratégiai jelentésű elemek azt jelzik, hogy a kormány 
elkötelezett az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és felkészülés terén, a szakmai 
stratégiák és tervek keretében határozott lépéseket konkrét intézkedések 
végrehajtásával tesz. A már meglévő különféle uniós és nemzetközi szintű bejelentési 
és egyéb jelentési kötelezettségeknek eleget teszünk, ez a tevékenységeink 
átláthatóságát maximálisan biztosítja. További garanciát jelent az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium keretén belül futó strukturális támogatási projekt, ahol a 
svéd környezetvédelmi ügynökség munkatársai segítségével a klímapolitikai 
intézkedéseink monitoringrendszerét állítjuk fel. 

Mi úgy gondoljuk, hogy a törvényjavaslat vonatkozó célja, ahogy az indokolásból 
is kiderült, az alkalmazkodás törvényi kereteinek a megalkotása, a keretek rögzítése 
törvényi szinten, jogalkotási szempontokat is figyelembe véve. A törvényjavaslat 
logikáját követve a fokozatosság elvét szem előtt tartva a megelőzés, a védekezés, az 
elhárítás, a kármentesítés, valamint helyreállítás címszavakkal valósítható meg. A 
módosító javaslat nélkülözi ennek a logikának a követését, ennek eredményeképpen 
többek között az nem az Éhvt. hatálya alá tartozó intézkedéseket és nem normatív 
szabályokat állapítana meg. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A részletes vita ezen szakaszát lezárom, áttérünk a 

második szakaszra, a bizottságunkhoz benyújtott módosító javaslat megvitatása, illetve 
ennek támogatása vagy bizottsági módosító javaslat benyújtására irányuló szándék 
elfogadása esetén bizottsági módosító javaslat benyújtására. A többséginél, a bizottsági 
módosító javaslatnál kérem majd az előterjesztőt, illetve a kormányt, hogy jelezze, hogy 
kormány vagy tárcaálláspontot fog jelenteni. 

A törvényjavaslathoz egy képviselői módosító javaslat érkezett. Mivel ezt én 
nyújtottam be, ezért megkérem Bencsik alelnök urat, hogy vegye át az elnöklést, amíg 
előterjesztőként ismertetem a módosító javaslatot. 

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

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Az 

elnök asszonyé a szó! 
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SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen. Miként 
azt a módosító javaslatainkban is leírtuk, az alkalmazkodás keretében nagyon fontos, 
hogy konkrét intézkedésekre van szükség.  

Ezek közé tartozik - és néhányat felsorolok -, hogy a kormány a helyzet 
súlyosságára tekintettel kétévente készítsen az Országgyűlés számára ágazati, illetve a 
sérülékenység szerinti regionális bontásban helyzetértékelést és előterjesztést az 
éghajlatváltozással összefüggő bekövetkezett és várható változásokról, biztosítsa ezen 
jelentések közzétételét, a közérthető, tényszerű tájékoztatást.  

Az Országgyűlés tájékoztatása mellett háromévente tekintse át a természetes 
nyelőkapacitások, például erdők, gyepek, vizes élőhelyek állapotát és a változások 
irányát, mértékét és időbeli alakulását.  

Az éghajlatváltozás egyes nemzetgazdasági ágazatokat érintő kockázatai alapján 
készítsen részletes stratégiákat a felkészülési feladatokról, és biztosítsa azok 
végrehajtásának feltételeit és átlátható nyomon követését.  

Az országos vízgyűjtőgazdálkodási terv félidejében, illetve annak megújításakor 
készítsen átfogó jelentést az ország felszíni és felszín alatti vizei minőségi és mennyiségi 
állapotáról, a stratégiai vízkészletek rendelkezésre állásáról.  

Minden évről készítsen összegző jelentést az éghajlatváltozással, rendkívüli 
időjárási eseményekkel kapcsolatos károkról, a végrehajtott előrejelzési, 
kármegelőzési, kárelhárítási és helyreállítási intézkedésekről.  

Európai uniós és hazai források biztosításával segítse elő az önkormányzatok, 
települések felkészülését az éghajlatváltozás hatásaira és az alkalmazkodásra. 

Visszaveszem az elnöklést.  
 

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

Megkérdezem a tárcaálláspontot, hogy támogatja-e a módosító javaslatot, és ezt 
követően megkérdezem a bizottság tagjait is, hogy van-e kérdés, észrevétel a módosító 
javaslattal kapcsolatban.  

 
DR. BOTOS BARBARA helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Köszönöm, elnök asszony. A benyújtott képviselői módosító javaslatot 
a tárca nem támogatja. 

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

észrevétel a módosító javaslattal kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, 
hogy nincs. 

Akkor szavazzunk! Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító indítványt. 
(Szavazás.) 3 fő támogatja. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 4. Tartózkodott? 
(Szavazás.) Senki nem tartózkodott. 

Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 
A kormánypárti frakciótól érkezett megkeresés arra vonatkozóan, hogy a 

bizottság nyújtson be részletes vitát lezáró módosító javaslatot. A módosító javaslatot 
az ülés előtt mindenkinek megküldtük, illetve itt is kiosztottuk. Megkérem Bencsik 
János alelnök urat, hogy röviden ismertesse a módosító javaslatot. 

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Bizottság! A módosító 

javaslat tartalmi részeket nem foglal magában, mindösszesen jogszabályszerkesztési, 
szövegpontosító, jogszabályi hivatkozást pontosító és szövegpontosító nyelvhelyességi 
módosításokat tartalmaz. Köszönöm. 



36 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a tárca képviselőjét, hogy ismeri-e a 

módosító javaslatot, és ha igen, támogatja-e. 
 
DR. BOTOS BARBARA helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Köszönöm, elnök asszony. Ismerem a módosító javaslatot, és a tárca 
támogatja a bizottsági javaslatot. 

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

véleményük, észrevételük a módosító javaslattal kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) 
Nincs. 

Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e a módosító javaslat benyújtását. Aki 
támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 7. Egyhangúlag támogattuk a módosító 
javaslatot. 

Kérdezem a bizottságot, hogy felhatalmazza-e az elnököt arra, hogy 
gondoskodjon a bizottság részletes vita során meghozott döntéseinek megfelelő, a 
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat aláírásáról és benyújtásáról. Aki ezt 
támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy egyhangú. 
Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben bizottságunk dönt a 

részletes vita lezárásáról, a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról. Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Aki támogatja, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 7.  

Megállapítom, hogy egyhangúlag támogatjuk. 
Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja és benyújtja-e a részletes vitát lezáró 

jelentést. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Tartózkodott? 
(Szavazás.) Ellene volt? (Szavazás.) 1.  

A bizottságunknak lehetősége van kisebbségi előadót állítani, aki a plenáris 
ülésen ismerteti a bizottság jelentését, illetve az azzal kapcsolatos kisebbségi 
véleményt.  

Kérdezem a bizottságot, hogy a határozati házszabály 117. § (1) bekezdése 
alapján kíván-e előadót jelölni, aki a bizottság jelentését az Országgyűlés ülésén 
ismerteti. (Senki sem jelentkezik.) Böröcz képviselő úr? (Böröcz László jelzésére:) 
Nem. (Jelzésre:) Kisebbségit sem Jó, köszönöm szépen. 

Köszönöm az előterjesztőnek a részvételét, a napirendi pontot lezárom. További 
szép napot kívánok! 

A vízügyi ágazat válságának kezeléséről szóló H/11051. számú 
határozati javaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 

A 4. napirendi pontunk a vízügyi ágazat válságának kezeléséről szóló H/11051. 
számú határozati javaslat vitája, majd döntés a tárgysorozatba vételről.  

Megadom a szót az előterjesztőnek, dr. Keresztes László Lóránt képviselő úrnak. 
Parancsoljon! 

 
DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP): (Hangosítás nélkül.) Köszönöm 

szépen a szót, elnök asszony. Tisztelt Bizottság… 
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ELNÖK: Van mikrofon, hogyha felteszi ott. Nincs? (Jelzésre:) Csak a 
képviselőknek van. Akkor igen. Bocsánat! (Dr. Keresztes László Lóránt elfoglalja az 
előterjesztők számára fenntartott helyet a pulpituson.) 

 
DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP): Akkor ismét köszönöm szépen a 

szót. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Itt egy nagyon-nagyon komoly 
rendszerproblémáról van szó. Már a bizottság előtt is ismert lehet az a törekvés, amit 
hosszú ideje képviselünk az Országgyűlésben, hogy a vízügyi ágazat, mondhatjuk, hogy 
az összeomlás szélére került. Én most nem egy ellenzéki képviselő álláspontját vagy egy 
ellenzéki frakció álláspontját képviselem, hanem mondhatjuk úgy, hogy a szakmának 
az álláspontját. 

A Magyar Víziközmű Szövetség szinte évről évre elkészíti azt a szakmai jelentést, 
ami bemutatja ezt a nagyon komoly rendszerproblémát, szakemberek bevonásával, és 
ismétlem, ez negyvenegynéhány cégtől származó információkra épített szakmai 
vélemény. Általánosságban elmondhatjuk azt, hogy egyre rosszabb a helyzet és egyre 
kilátástalanabb a helyzet az ágazatban, 2011-től kezdve a statisztikák szerint a 
duplájára nőtt a meghibásodások száma a csőrendszeren. Mára 20 százalék alá 
csökkent a megfelelő minősítéssel rendelkező csőrendszereknek az aránya, és 
folyamatos a forráshiány, óriási mértékű a forráshiány, ezért a megfelelő karbantartási, 
pótlási munkákat nem tudják elvégezni a különböző víziközmű-cégek, és látható, hogy 
az önkormányzatok pedig nem rendelkeznek forrásokkal, hogy ezeket kiegészítsék. 

Az elmúlt időszakban születtek olyan döntések, amelyek tovább nehezítették az 
ágazat helyzetét, itt kiemelném a közműadót, amely szintén nagyon komoly probléma 
és tehertétel, ami éves szinten több tízmilliárd forintot von el az ágazattól. A 
szakemberek 1500 és 3000 milliárd forint közé becsülik azt az összeget, ami 
középtávon, tehát 15 éves távlatban hiányzik a meglévő forrásokon túl ahhoz, hogy a 
legfontosabb közszolgáltatást biztosítani lehessen.  

Az elmúlt hónapok, illetve évek vitái során, mondhatjuk úgy, hogy a 
kormánypárti képviselők, kormánytagok is megerősítették azt, hogy valóban óriási a 
probléma, és mindenképpen erről legalább beszélni kéne, de teljesen nyilvánvaló, a 
cselekvés lenne a legfontosabb. Egy nyári nyilatkozatában még a miniszterelnök úr is 
elismerte, hogy 1000 milliárdos nagyságrendre van szükség, sőt, még a múlt héten egy 
azonnali kérdésben elmondta maga is, hogy látja az 1000 milliárdos nagyságrendet, 
azt, hogy ekkora összeg hiányzik, ők is elfogadják. 

A mi javaslatunk arról szól - és most a tárgysorozatba vételről beszélünk -, hogy 
egy határozati javaslat kerüljön az Országgyűlés elé, ami az önök által is ismert 
rendben, pontokba szedve felhívja a kormányt, hogy az ágazat megmentése érdekében 
cselekedjen. A legfontosabb javaslatok, amikre utal ez a határozat, szintén a szakmától 
érkeztek, tehát megint csak mondhatjuk, hogy nem egy ellenzéki politikai lépésről van 
szó, hanem egy színtiszta szakpolitikai munkáról.  

Én ahhoz kérem a tisztelt bizottságnak a támogatását, hogy adja meg a 
lehetőséget, hogy ezt a vitát végre bevigyük az Országgyűlés elé. Tehát lehet bizonyos 
kérdésekben vitatkozni, lehet valamiben nem egyetérteni - gondolom, sok mindenben 
egyetértünk -, de a legfontosabb lépés, és most erre kérem a tisztelt bizottságot, hogy 
adja meg a lehetőséget, hogy végre a plenáris ülésen tudjunk erről a nagyon fontos 
kérdésről vitatkozni, és el tudjunk jutni odáig, hogy konszenzussal, akár 
módosításokkal el tudjunk fogadni egy határozati javaslatot, és ezzel a kormánynak a 
figyelmét felhívjuk arra, hogy azonnali cselekvésre van szükség a víziközmű-ágazat 
megmentéséhez. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván szólni. (Senki 
sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy senki sem. Én is szeretném kérni a bizottság tagjait, 
hogy támogassák a tárgysorozatba vételt. 

Akkor most döntenünk kell a tárgysorozatba vételről. Kérdezem, ki az, aki 
támogatja. Kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 3. Tartózkodott? (Szavazás.) Ellene 
volt? (Szavazás.) 4.  

Megállapítom, hogy a bizottság a határozati javaslat tárgysorozatba vételét nem 
támogatta. Köszönöm szépen. 

Mielőtt rátérünk az 5. napirendi pontra, tekintettel arra, hogy a következő két 
napirendi pontnál én leszek az előterjesztő, megkérem Bencsik János alelnök urat, 
hogy ezeknél a napirendi pontoknál végig vegye át az elnöklést annak érdekében, hogy 
ne kelljen többször oda-vissza adni a levezető szerepet. 

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

 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvénynek a városi 
közparkok védelme érdekében szükséges módosításáról szóló 
T/11277. számú törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 

BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! Következik az 5. napirendi pont, a természet védelméről szóló 1996. 
évi LIII. törvénynek a városi közparkok védelme érdekében szükséges módosításáról 
szóló T/11277. számú törvényjavaslat vitája, majd döntés a tárgysorozatba vételről. 
Megadom a szót az előterjesztőnek, Schmuck Erzsébet elnök asszonynak. 

 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm a szót, alelnök úr. 

Itt a közparkok és a települési zöldterületekkel összefüggésben mindenképpen el kell 
mondani azt, hogy becslések szerint a rendszerváltás óta ezeknek a területe körülbelül 
a felére csökkent, tehát itt komoly gondok vannak.  

Ugyanakkor ezeknek a zöldterületeknek a jelentősége több oknál fogva 
felértékelődik, nyilván felértékelődik az éghajlatváltozással összefüggésben. Tudjuk 
azt, hogy nyáron a hőhullámok miatt iszonyúan magasra szökik a hőmérséklet, az 
átlaghőmérséklet, és szükség van arra, hogy ezek a területek, zöldterületek hűsítsenek 
és hűtsék a klímát. Másrészről pedig ne feledkezzünk meg arról, hogy a lakott 
településeken, különösen ahol sokan laknak egy helyen, ezeknek egészségügyi 
szempontból rekreálódási szempontból is komoly jelentősége van. Éppen ezért nagyon 
fontos ezeknek a területeknek a védelme.  

Ezért nyújtottuk be ezt a javaslatot, amely a törvény erejénél fogva a természeti 
védelem alatt álló területek körét kiegészíti a közparkokkal és az 500 négyzetméter 
feletti települési zöldterületekkel. Kérem szíves támogatásukat a javaslat 
elfogadásához! 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül kíván-e valaki 

hozzászólni a vitához. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy nincs ilyen. 
Ebben az esetben döntünk a tárgysorozatba vételről. Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.)  
A bizottság 3 igen és 4 nem ellenében a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét 

nem támogatta. 
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Védjük meg a Balatont! címmel benyújtott H/12206. számú 
határozati javaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Következik a 6. napirendi pont: a „Védjük meg a Balatont!” címmel benyújtott 
H/12206. számú határozati javaslat vitája, majd döntés a tárgysorozatba vételről. 
Megadom a szót az előterjesztők képviseletében Schmuck Erzsébet elnök asszonynak. 

 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

A kormány az elmúlt években számos törvényt, a korábbi Balaton-törvényt, az országos 
területrendezési tervet, az építési törvényt, valamint a hatósági rendszert is úgy 
átalakította, hogy az a közérdek érvényesítése helyett kevesek érdekét szolgálja, és 
ehhez bizony sok milliárdnyi vissza nem térítendő közpénzt is adott a magánérdek 
szolgálatába.  

Ez ahhoz vezetett, hogy ma már szinte minden Balaton-parti közterület 
veszélyben van. Azt látjuk, hogy fillérekért privatizált kempingek sora van, szállodák, a 
strandokat fizetőssé tették, bezárt vagy magánkézbe adott kikötők vannak, minden 
szabályt felrúgva a parti fákat és nádasokat kiirtó új szállodák, jachtkikötők, 
lakóparkok szegélyezik ezt az utat, miközben az állampolgárok, a munkából és 
fizetésből élők már alig tudnak közel kerülni a tóhoz, szinte alig van szabadstrand. 

Az éghajlatváltozás önmagában is kedvezőtlen módon befolyásolja a tónak az 
állapotát, de a kormányzati cselekvések nem a káros hatásokat tompítják, hanem az 
erősítését vetítik előre. A kormány Balaton-intézkedései következtében a tó élővilága 
olyan állapotba került, amit cselekvésért kiált. A benyújtott határozati javaslatunk a tó 
védelmét, a Balaton természeti értékeinek a megóvását szolgálja. Kérem, szavazatukkal 
támogassák a határozati javaslatunkat! 

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül kíván-e valaki hozzászólni a 

vitához. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy nem, nincs ilyen szándék. 
Akkor döntünk a tárgysorozatba vételről. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 

igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem.  
Megállapítom, hogy a bizottság a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét nem 

támogatta. 
Visszaadom az ülésvezetési feladatokat Schmuck Erzsébet elnök asszonynak. 
 

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

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen. A mai 
utolsó, egyebek napirendi pontunkban tájékoztatom a bizottságot, hogy a következő 
ülésünket várhatóan november 10-én, azaz két hét múlva kedden, 9 órától tartjuk.  

Napirenden lesz az alapvető jogok biztosának és helyettesének 2019. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/11093. számú határozati 
javaslat részletes vitája, melynek keretében magát a beszámolót is megtárgyaljuk. 
Utána a bizottságunkhoz delegált, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 
működéséről szóló beszámolók megvitatása és elfogadása következik, majd 
tárgysorozatba-vételi döntések meghozatalával zárjuk az ülésünket. A napirend 
természetesen kiegészülhet még további, törvényalkotással kapcsolatos feladatokkal is.  

Kérdezem, hogy az egyebek között van-e valakinek valamilyen kérdése, 
bejelentenivalója. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy nincs.  
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Az ülés berekesztése 

Ennek megfelelően a bizottságunk 2020. október 27-ei ülését lezárom. További 
szép napot és jó munkát kívánok mindenkinek! Köszönöm szépen. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 35 perc) 

Bencsik János 
a bizottság alelnöke 

 Schmuck Erzsébet 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Farkas Cecília 


