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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 07 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntök mindenkit! Javaslom, hogy kezdjük el a mai ülést. A Fenntartható fejlődés 
bizottsága 2020. november 10-ei első ülését ezennel megnyitom. Köszöntöm a 
bizottság megjelent tagjait és az ülésre érkezett hallgatóságot! Megállapítom, hogy 
bizottságunk határozatképes, Bencsik János képviselő úr helyettesíti Turi-Kovács Béla 
alelnök urat, Varga Gábor helyettesíti Simonka Györgyöt és Szászfalvi László 
helyettesíti Böröcz László képviselő urat.  

A meghívót kiküldő levélben már jeleztük, hogy a házszabályi előírásoknak való 
megfelelés miatt kellett az ülésünket két részre bontani; köszönöm a megértést és a 
rugalmasságot. Ezzel a módszerrel tudjuk biztosítani, hogy az eredetileg tervezett 
időben és tartalommal végezhessük el a ránk váró feladatokat.  

Szeretettel köszöntöm bizottságunk új tagját, dr. Koncz Zsófiát, aki ma vesz részt 
először a bizottsági ülésen. Képviselői és ezen belül bizottsági munkájához sok sikert 
és jó egészséget kívánok, és akkor megadom a szót egy rövid bemutatkozásra.  

 
DR. KONCZ ZSÓFIA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is nagy 

szeretettel üdvözlök mindenkit! Elnézést, egy kicsit még bolyongtam az épületben, de 
végül is sikerült megtalálnom a termet. Édesapám is ebben a bizottságban dolgozott, 
neki ez a bizottság tényleg a szívügye volt, mindig ebben a bizottságban szeretett volna 
dolgozni abban a tíz évben, amíg országgyűlési képviselő volt. Ez a téma az én 
szívemhez is nagyon-nagyon közel áll, úgyhogy megtisztelő csatlakozni ennek a 
bizottságnak a munkájához. Szerencsről érkeztem, ezt talán mindenki tudja, és állok 
rendelkezésre, várom a közös munkát. Mindenkinek további jó bizottsági napot, ha jól 
hallottam, ez a mai egy hosszabb munka lesz. Még egyszer köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, és még egyszer sok sikert kívánok a munkájához. 
A mai első ülésünk napirendi javaslatát előzetesen megküldtük. Kérem, aki 

egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm, 
megállapítom, hogy a bizottság a napirendet elfogadta.  

B/11383. számú beszámoló az Országgyűlés részére a Nemzeti 
Fenntartható Fejlődési Tanács 2013-2015. évi működéséről   
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és 
lehetőség szerint a határozathozatal)  
(Beszámolót tárgyaló bizottság)  
B/11384. számú beszámoló az Országgyűlés részére a Nemzeti 
Fenntartható Fejlődési Tanács 2016. évi működéséről   
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és 
lehetőség szerint a határozathozatal)  
(Beszámolót tárgyaló bizottság)  
B/11385. számú beszámoló az Országgyűlés részére a Nemzeti 
Fenntartható Fejlődési Tanács 2017. évi működéséről   
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és 
lehetőség szerint a határozathozatal)  
(Beszámolót tárgyaló bizottság)   
B/11386. számú beszámoló az Országgyűlés részére a Nemzeti 
Fenntartható Fejlődési Tanács 2018. évi működéséről   
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(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és 
lehetőség szerint a határozathozatal)  
(Beszámolót tárgyaló bizottság)  
B/11387. számú beszámoló az Országgyűlés részére a Nemzeti 
Fenntartható Fejlődési Tanács 2019. évi működéséről  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és 
lehetőség szerint a határozathozatal)  
(Beszámolót tárgyaló bizottság) 

Elnöki bevezető 

Első napirendi pontunk a-e) alpontjaiban a Nemzeti Fenntartható Fejlődési 
Tanács 2013-2019. évi működéséről szóló beszámolók szerepelnek, amelyeket a 
B/11383-11397. számozással kaptunk meg, ezek megvitatása és elfogadása szerepel 
tehát a napirenden. A döntéseket majd egyesével kell meghoznunk, mivel külön 
irományokról van szó, arra viszont javaslatot teszek, hogy a beszámolók megvitatását 
összevont formában tegyük meg. Kérem, hogy jelezzék, ha ellenvetésük van. (Nincs 
jelzés.) Úgy látom, hogy nincs. Akkor ennek megfelelően folytatjuk.  

Ebben a ciklusban még nem volt ilyen típusú feladatunk, ezért nagyon röviden 
ismertetem az eljárást. A beszámolók megtárgyalásának két fő útja van, az egyikre majd 
a mai második ülésünkön láthatunk példát, ahol az országgyűlési törvény 27/B. §-ában 
tételesen felsorolt beszámolókról és jelentésekről kell ilyen módon, azaz bizottsági 
tárgyalást is magában foglaló eljárás végén egy plenáris döntéssel határoznunk. A 
másik módszernél nincsen plenáris döntés a beszámoló elfogadásáról, az Országgyűlés 
egy bizottságra delegálja a döntési jogosítványt; ez megtörtént, így nekünk a házszabály 
85. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárnunk.  

Az ebben a szakaszban leírtak szerint a bizottság a beszámoló megtárgyalása 
után kétféleképpen dönthet: elfogadja a beszámolót, vagy pedig egy határozati javaslat 
benyújtásával kezdeményezi, hogy az Országgyűlés döntsön a beszámoló 
elfogadásáról. Arra teszek javaslatot, hogy az első változat szerint járjunk el, a bizottság 
véleményem szerint dönteni tud ezekről a beszámolókról. A döntés formája bizottsági 
határozat, azok tervezetét előzetesen eljuttattuk a bizottság tagjaihoz, és most is 
kiosztottuk.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel az eljárási javaslattal kapcsolatban van-
e hozzászólás, kérdés vagy észrevétel. (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs ilyen - úgy 
látom, nincs -, megkezdjük a beszámolók megtárgyalását. Köszöntöm a beszámolók 
előterjesztőjének képviseletében dr. Bartus Gábor urat, aki a Nemzeti Fenntartható 
Fejlődési Tanács titkáraként vesz részt az ülésen, és kérem, hogy a beszámolókkal 
kapcsolatos szóbeli kiegészítését tegye meg.  

Dr. Bartus Gábor szóbeli kiegészítése 

DR. BARTUS GÁBOR titkár (Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács): Elnök 
asszony, köszönöm szépen a szót. Tisztelt Képviselő Asszonyok! Tisztelt Képviselő 
Urak! A házelnök úr - aki egyben az NFFT elnöke is - megbízásából nekem van 
lehetőségem rövid szóbeli kiegészítést tenni az NFFT beszámolóihoz.  

Először is szeretnék egy rövid indoklást, magyarázatot adni arra, hogy miért 
torlódtak fel ezek a beszámolók, hiszen nagyon sok évi beszámoló van itt egyben. Egy 
eljárásváltozás történt, aminek a kivitelezése nagyon sokáig tartott. A Nemzeti 
Fenntartható Fejlődési Tanács történetében 2007-től - az NFFT-re vonatkozóan 2007-
ben született meg az első országgyűlési határozat - nagyon sokáig az volt a szokás, a 
bevett eljárás, hogy az NFFT dokumentumait azok az országgyűlési képviselők nyújtják 
be egy közös előterjesztésben a parlament elé, akik egyben az NFFT tagjai is. Itt 
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emlékeztetnem kell mindenkit arra, hogy minden országgyűlési frakciónak van egy 
képviselője, egy tagja a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsban, tehát sokáig úgy 
történt a dokumentumaink előterjesztése, hogy azok az országgyűlési képviselők, akik 
egyben az NFFT tagjai is voltak, egy együttes határozati javaslatot, beszámolót 
nyújtottak be a Ház elé.  

Néhány évvel ezelőtt az egyik frakció jogi munkatársai felhívták a figyelmünket 
arra, hogy ez nem teljesen felel meg a házszabálynak, ezért egy hosszas vizsgálódás 
kezdődött, amelynek a végén valóban úgy döntöttünk és megállapítottuk, hogy célszerű 
ezen változtatni, és az NFFT elnökének, azaz a házelnök úrnak kell megtennie minden 
ilyen előterjesztést. Amíg ez az áttekintés, vita, új megoldás megtalálása tartott, addig 
feltorlódtak ezek a beszámolók.  

Ugyanakkor mentségünkre szeretném mondani, hogy habár formálisan ezeket 
a beszámolókat nem tudtuk benyújtani, de az országgyűlési képviselők, a frakciók 
természetesen nyomon követték a tanács munkáját, pontosan azon a csatornán 
keresztül, hogy minden egyes frakciónak van tagja az NFFT-ben is, így tulajdonképpen 
az összes testület vagy az összes nemzeti intézmény közül, amely beszámolót köteles 
benyújtani a parlament elé, tulajdonképpen nekünk van a legélőbb kapcsolatunk az 
országgyűlési képviselőkkel. Mindenesetre most már, mivel minden jogi akadály 
elhárult, nyilván folyamatosan, évente be tudjuk nyújtani ezeket a beszámolókat.  

Nem szeretném időrendben vagy historikusan áttekinteni ezeket a 
beszámolókat, inkább egy tartalmi metszetet szeretnék adni röviden.  

Az Országgyűlés 2007-2008-ban elhatározta, hogy létrehoz egy ilyen testületet, 
és ez a döntés azóta is egyedülálló a világban. Hasonló, a fenntartható fejlődéssel 
foglalkozó érdekegyeztető, tanácsadó, a tudomány és a politika közötti hidakat építő 
tanács, testület, tanácsadó testület nagyon sok van a világban, különösen az európai 
országokban, de ezek jellemzően a kormányzatok, miniszterelnökök, kancellárok 
kezdeményezésére jönnek létre, tehát a kormányzathoz kapcsolódó intézményként 
működnek. Európában máig az NFFT az egyetlen, amely ilyen jellegű testület, és 
amelyet az Országgyűlés mellett képzeltek el és hoztak létre. Mi egyébként az európai 
társintézményeket is látva úgy látjuk, hogy ez a döntés egy nagyon jó döntés volt, tehát 
az egyik legbiztonságosabb alapokon működő ilyen jellegű testület vagyunk 
Európában.  

A feladatunk alapvetően hármas, három fő feladatot írtak körül a képviselők az 
NFFT-t létrehozó országgyűlési határozatokban, ezek: a fenntartható fejlődés elvének, 
ideájának megismertetése a társadalommal általában, tehát van egy tájékoztató, 
ismeretterjesztő funkciónk; van egy nagyon konkrét funkciónk a Nemzeti Fenntartható 
Fejlődési Keretstratégiával kapcsolatban, maga a tanács készítette elő ezt a 
keretstratégiát, amelyet a parlament 2013 márciusában fogadott el, és még hatályban 
van, ez egy hosszú távú keretstratégia, 2024-ben fog lejárni, és ehhez ugyancsak az 
országgyűlési képviselők döntése alapján minden második évben előrehaladási 
jelentéseket készítünk, tehát a keretstratégiának a gondozása a második feladatunk; a 
tanács harmadik fő feladata pedig az Országgyűlés elé kerülő, a fenntarthatóságot 
érdemében és lényegében érintő javaslatok véleményezése, hogy az országgyűlési 
képviselők még több ismeret birtokában tudjanak dönteni egyes törvényjavaslatokról 
vagy szakpolitikai stratégiákról. Ehhez talán egy pluszfeladat is kapcsolódik a 
fenntarthatóság sajátosságából fakadóan: a nemzetközi kapcsolatokban való részvétel. 
Számos olyan exogén, külső tényező van, amely a magyar nemzet életlehetőségét, 
fejlődési potenciálját befolyásolja, de nem mi döntünk róla, hanem alapvetően mások 
döntésétől függ, ezért a nemzetközi együttműködés a fenntarthatóság területén 
nyilvánvalóan elengedhetetlen. 
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Ebben a három plusz egy funkcióban a tanács vegyesen teljesített az eddigi 
időszakban. Én azt gondolom, hogy a rendelkezésünkre álló anyagi lehetőségeket 
figyelembe véve - a tanács évente körülbelül 100 millió forinttal gazdálkodik, amiben 
benne van a munkatársak tiszteletdíja is - a tanács számos helyen jelen van, sok 
konferenciát szerveztünk, széles együttműködési hálót építettünk ki civil 
szervezetekkel, érdekképviseleti szervezetekkel, tudományos szervezetekkel, jelen 
vagyunk a modern médiában, tehát van Facebook-oldalunk, van YouTube-csatornánk, 
vannak kisfilmjeink, és jelen vagyunk a hagyományos médiában is, korábban a 
köztévében volt egy, a fenntarthatóságot bemutató sorozat, amely egyébként a köztévé 
egyik legnézettebb műsora volt öt-hat évvel ezelőtt, és természetesen jelen vagyunk a 
hagyományos sajtóban is. Azt gondolom, hogy nyilvánvalóan itt is szívesen fogadunk 
új ötleteket, hogy hogyan tudunk még inkább közelebb férkőzni az emberekhez, hogy a 
fenntarthatóság fontosságát terjesszük és mindenki számára ismertté tegyük, de azt 
gondolom, hogy ezt a feladatunkat megfelelően elláttuk.  

A második tekintetben is azt gondolom, hogy az NFFT jól teljesített az elmúlt 
időszakban. Az előrehaladási jelentésekről nagyon pozitív visszajelzést kaptunk 
országgyűlési képviselők részéről is, illetve a parlamenten kívülről is, a kormányzati 
intézményekben, minisztériumokban, sőt a tudományban is nyomon követik ez 
előrehaladási jelentéseinket. Azt kell mondjam, hogy az előrehaladási jelentés 
műfajával tulajdonképpen egy egyedülálló áttekintést, dokumentumot hoztunk létre 
Magyarország, a magyar nemzet állapotáról, tehát ennyire horizontális áttekintés az 
ország állapotáról más forrásból nem készül jelenleg az országban. Az előrehaladási 
jelentések elfogadásuk után rögtön elektronikusan elérhetők mindenki számára, és 
néhány példányban könyv formájában is megjelentetjük, hogy a könyvtárakban 
rendelkezésre álljon, illetve az országgyűlési képviselőknek is a rendelkezésére szoktuk 
bocsátani nyomtatott formában is.  

A harmadik funkciónk, hogy az Országgyűlés törvényalkotó, szakpolitika-alkotó 
tevékenységében részt vegyünk. Itt van a legtöbb hiányosságunk, ami részben rajtunk 
kívül álló tényezőkön múlik. Úgy látjuk, hogy nagyon sokszor nagyon kicsi az az idősáv, 
amikor az NFFT vagy az NFFT-hez hasonló bármilyen szervezet elmondhatná a 
véleményét egy előterjesztésről. Rendszerint amíg a kormányzati előkészítő 
szakaszban tart egy előterjesztés, addig titkosan, bizalmasan kezelik, az NFFT sem 
mindig férhet hozzá az ilyen javaslatokhoz, amikor pedig a kormányzat már döntött 
egy előterjesztésről, akkor nagyon gyorsan következik a parlamenti megvitatás, tehát 
tulajdonképpen arra a funkcióra, amelyet az országgyűlési képviselők nekünk szántak 
ebben a folyamatban, hogy ebben a köztes szakaszban, az előterjesztés megszületése és 
a parlamenti vita közötti szakaszban el tudjunk készíteni egy javaslatot, segédanyagot, 
álláspontot, hogy az adott javaslatnak a mi szakmai, tudományos meggyőződésünk 
szerint milyen előnyei vagy adott esetben problémái vannak, nos, erre tulajdonképpen 
ebben a nagyon gyors folyamatban nagyon ritkán van csak lehetőségünk. Ezen tehát 
érdemes lenne javítanunk.  

A plusz egy terület a nemzetközi kapcsolatok. Az NFFT megbecsült tagja az 
európai fenntartható fejlődési együttműködéseknek, tagjai vagyunk a hozzánk hasonló 
tanácsokat tömörítő európai szervezetnek, az európai fenntartható fejlődési és 
környezetvédelmi tanácsadó szervezetek testületének, és tagja vagyunk a fenntartható 
fejlődéssel foglalkozó legnagyobb informális hálózatnak, az ESDN-nek is. Sokat 
segítjük az IPU munkáját, nagyon sokszor fordulnak hozzánk akár képviselők is, hogy 
valamilyen IPU-rendezvényen fognak részt venni, és álljunk a rendelkezésükre 
valamilyen háttéranyag, beszédtervezet elkészítésével, tehát nagyon jó a kapcsolatunk 
az IPU-val. És idén részt vettünk egy nemzetközi, tehát Európán kívüli globális 
fenntartható fejlődési együttműködési fórum megalapításában is.  
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Ezt szerettem volna röviden elmondani, és nagyon számítanánk arra, hogy 
állandó visszajelzést kapjunk a parlamenti frakciók, a képviselők részéről, hogy hogyan 
tudjuk úgy fejleszteni a munkánkat, hogy a parlamenti munkát még hatásosabban 
tudjuk segíteni. Nyilván bizonyos dolgokhoz akár az országgyűlési határozat 
módosítására is szükség lehet, de a dolgok 99 százaléka szerintem olyan, hogy 
tulajdonképpen informális javaslat alapján is nagyon sok mindenben tudunk adott 
esetben úgy javítani a munkánkon, hogy az jobban szolgálja az országgyűlési 
képviselők munkáját. Ennek a tanácsnak a fő funkciója alapvetően az, hogy önöket 
segítse a munkájukban. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a titkár úr tájékoztatóját és az összefoglalást az 

elmúlt évek tevékenységéről.  
Megkérdezem, hogy a bizottság tagjai közül ki kíván hozzászólni. (Senki nem 

jelentkezik.) Akkor jelezném, hogy én igen, és megkérem Bencsik alelnök urat, hogy 
addig vegye át az ülés vezetését, amíg hozzászólok. 

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

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

elnök asszonyé a szó. 

Hozzászólások, kérdések 

SCHMUCH ERZSÉBET (LMP): Köszönöm szépen. Először is mindenképpen 
szeretnék gratulálni a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács elmúlt évekbeli 
tevékenységéhez. Gondolom, mindannyian tudjuk vagy tudják azt, hogy ez a tanács, a 
Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács egy nagyon egyedi intézmény a parlament 
mellett, illetve a Magyar Országgyűlés struktúrájában, nem nagyon van példa 
hasonlóra a világban. Nagyon előremutató volt, amikor 2008-ban ezt a tanácsot az 
Országgyűlés létrehozta, nyilvánvalóan azért, hogy a fenntartható fejlődési célok, a 
fenntartható fejlődés alapelvei minél jobban bekerüljenek a törvényhozásba.  

Valóban nagyon sok, sokféle területen dolgozik a tanács, azt gondolom, hogy 
elismerésre méltó a nemzetközi tevékenysége, a nemzetközi fenntartható fejlődési 
hálózatban való részvétele, ahol magas elismertségre tett szert, és én is szeretném 
külön kiemelni az IPU mellett végzett vagy az IPU-nak adott segítségét. Jómagam tagja 
vagyok az IPU elnökségének, az Interparlamentáris Unió az elmúlt években nagyon 
szorosan együttműködik az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a követésében, a 
megvalósítás elősegítésében, itthon a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanáccsal szoros 
kapcsolatot alakított ki, és az NFFT nagyon komolyan segíti az IPU munkáját. Látni 
azt, hogy a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsnak a civil társadalommal is nagyon 
jó a kapcsolata, én ehhez is gratulálni szeretnék.  

Azt érzékelem mint országgyűlési képviselő, hogy az Országgyűlés nyilván 
jobban támaszkodhatna a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács tevékenységére és 
javaslataira. Én azért abban bízom, hogy az elkövetkezendő időszakban ez erősödni fog.  

Engedje meg, titkár úr, hogy a végén azért egy kérdés is feltegyek! Az 
összefoglalójában kiemelte - és ez valóban így van -, hogy a Nemzeti Fenntartható 
Fejlődési Tanácsnak egy nagyon komoly tevékenysége a Nemzeti Fenntartható 
Fejlődési Keretstratégia előrehaladási jelentésének az elkészítése, most készült el a 
harmadik. A kérdésem az, illetve szeretném megtudni azt, hogy mi az oka annak, hogy 
a tanács úgy nyújtotta be az Országgyűlésnek, hogy maga az előrehaladási jelentés nem 
kerül ide a Fenntartható fejlődés bizottsága elé. Azt gondolom, ez nagyon fontos lenne, 
hiszen a képviselők itt még jobban tudnának szembesülni azzal, hogy a fenntartható 
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fejlődés megvalósítása miként halad előre Magyarországon. Köszönöm szépen, és 
akkor erre a kérdésre szeretnék választ kapni.  

 
ELNÖK: Az ülésvezetési feladatokat visszaadom az elnök asszonynak.  
 

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

Köszönöm szépen. Megkérdezem a bizottság tagjait, van-e még hozzászólás, kérdés. 
(Jelzésre:) Alelnök úr, parancsoljon! 

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

Titkár Úr! Képviselőtársaim nevében szeretném megköszönni a Nemzeti Fenntartható 
Fejlődési Tanács munkájában részt vevő szakértők, szakmai szervezetek, tudományos 
testületek képviselői által végzett bátor munkát, szolgálatot, hiszen sok esetben olyan 
kérdésekre irányítják rá a döntéshozók figyelmét nemcsak az Országgyűlés, hanem a 
kormányzat szintjén is, amelyek sok tekintetben, ha úgy tetszik, szembemennek a napi 
kormányzati feladatokkal, a gazdaságszervezéssel, a gazdaság működtetésével, a 
nemzeti költségvetés bevételeit erősítő és szorgalmazó döntésekkel, és nagyon nehéz 
megtalálni azokat a kompromisszumokat, amelyek a gazdasági, a társadalmi és a 
természeti fenntarthatóság keretrendszerében egyaránt érvényességgel rendelkeznek, 
és a fenntarthatóságot, a holisztikus értelemben vett fenntarthatóságot tudják 
szolgálni.  

Én azt láttam az elmúlt évek NFFT-munkájának hatásaként, hogy a kormányzati 
döntés-előkészítésben, a kormányzat által meghozott döntésekben és a kormányzat 
által az Országgyűlés elé beterjesztett javaslatokban egyaránt és egyre erőteljesebben 
visszatükröződni látszik az NFFT-ben megfogalmazott irányelvek többsége, bár tegyük 
hozzá azt is, hogy soha nem lehetünk elégedettek, hiszen ennek a testületnek a 
munkájában valóban a széles értelemben vett fenntarthatóság iránt elkötelezett 
szakemberek, kutatók, civil szervezeti képviselők, felekezeti szolgálattevők vesznek 
részt, akik a véleményük karakteres megfogalmazása során a politikai realitásokkal és 
a politika, a gazdaság szükséges kompromisszumaival szerencsére kevesebbet 
foglalkoznak, és ez a fajta béklyó nem köti őket, így sokkal markánsabban tudják 
felhívni a döntéshozás figyelmét arra, hogy mindig együtt kell kezelnünk ezt a három 
szempontot, és együtt kell elősegíteni azt, hogy ezek érvényre tudjanak jutni a 
döntésekben.  

De, még egyszer, végezetül leszögezve, az érzékelhető, hogy az NFFT által 
végzett munka egyre inkább gyökeret tud verni a politikai döntéshozás 
keretrendszerében kormányzati szinten is. Ezt a fajta bátor munkát szeretnénk mi 
szorgalmazni, hiszen itt a Fenntartható fejlődés bizottságában is akkor tudjuk mi 
képviselők, kormánypárti képviselők is erőteljesebben képviselni közös ügyeinket, 
hogyha ez a fajta szakértői tudományos háttér, bátor támogatás is megjelenik 
társadalmi és szakmai szinten. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az alelnök úr hozzászólását, és akkor megadom a 

szót Bartus Gábor titkár úrnak, hogyha kíván reagálni az elhangzottakra, illetve 
válaszolni a kérdésre. Köszönöm.  

Dr. Bartus Gábor reflexiói, válaszai 

DR. BARTUS GÁBOR titkár (Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács): 
Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Hogy az előrehaladási jelentés milyen 
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formában, milyen típusú módon kerül be a parlament irományrendszerébe, az nem 
titkársági hatáskör, tehát nem mi döntöttünk róla, így nincs is pontos információm 
arról, hogy milyen megfontolás alapján sorolták be ezeket az előterjesztéseket az egyik 
vagy a másik kategóriába. Én azt tudom tenni és azt tudom vállalni, hogy az NFFT 
elnöke, a házelnök úr felé jelzem, hogy felmerült az előrehaladási jelentés bizottsági 
szintű megvitatásának az igénye. A magam szakmai nézőpontjából mint az 
előrehaladási jelentés szerkesztője én természetesen nagyon boldogan beszélnék és 
vitatkoznék minél többször az előrehaladási jelentésről, illetve az abból fakadó 
kihívásokról, mert ezek valóban alapos vitát és érdemi megfontolásokat igényelnek, 
tehát egyáltalán nem könnyű kérdésekről van szó. Az elnök asszony kérdésével 
kapcsolatban annyit tudok tehát vállalni, hogy ezt a jelzést továbbítom a házelnök úr 
felé.  

Ami pedig a bátorságot illeti, amit Bencsik alelnök úr tett szóvá, valóban kell egy 
kis kurázsi a fenntarthatóság szempontjainak a figyelembevételénél, ugyanis ez 
egyáltalán nem egy könnyű feladat a modern demokratikus rendszerekben. Nem egy 
speciális, időszakos problémáról van tehát szó, nem magyar, nemzeti problémáról van 
szó, hanem ma a világban abszolút egy óriási kihívást jelent, hogy a döntéseink időtávja 
meghosszabbodott, tehát a modern pénzügyi, technológiai körülmények között 
könnyedén tudunk olyan döntést hozni, amely élesen szétválasztja a rövid távú 
előnyöket és adott esetben a hosszú távú mellékhatásokat, költségeket, és ezek a hosszú 
távú hatások szinte mindig hosszabbak, mint a négyéves kormányzati, parlamenti 
ciklusok a modern demokráciában. Ebből adódik az a feszültség, amelyet Bencsik 
János alelnök úr is említett, és éppen ezért egy nagyon is húsba vágó kihívás, hogy az 
Országgyűlésben a parlamenti képviselők, akik nyilvánvalóan egy négyéves 
mandátumot kapnak, tehát a választóiknak négy éven belül kell elszámolniuk a 
teljesítményükkel, hogyan tudnak közben négy éven túlnyúló kérdéseket is figyelembe 
venni. Ez egy egyáltalán nem könnyű feladat, és talán éppen ezért kell hogy erről minél 
több szó essen minél több különböző fórumon. Úgyhogy igyekszünk továbbra is bátran 
képviselni ezt a megközelítési módot. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a titkár úr válaszát. Én úgy gondolom, a bizottság 

egyetért azzal, hogy a titkár úr jelezze a házelnök úr felé, hogy a Fenntartható fejlődés 
bizottsága örömmel megtárgyalná a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 
harmadik előrehaladási jelentését - reméljük, a házelnök úr pozitívan fog dönteni!  

Határozathozatalok 

Akkor most következnek a döntések. Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e 
a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 2013-2015. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót. Aki egyetért vele, illetve támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a B/11383. számú beszámolót egyhangúlag elfogadtuk.  

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e a Nemzeti Fenntartható Fejlődési 
Tanács 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Kérem, hogy aki támogatja, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a B/11384. számú beszámolót 
egyhangúlag elfogadtuk. 

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e a Nemzeti Fenntartható Fejlődési 
Tanács 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Kézfeltartással jelezze, aki 
elfogadja! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a B/11385. számú beszámolót egyhangúlag 
elfogadtuk. 

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e a Nemzeti Fenntartható Fejlődési 
Tanács 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Aki támogatja, elfogadja, 
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kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a B/11386. számú beszámolót 
egyhangúlag elfogadtuk. 

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e a Nemzeti Fenntartható Fejlődési 
Tanács 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Aki támogatja, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a B/11387. számú beszámolót egyhangúlag 
elfogadtuk. Köszönöm.  

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a házszabály 85. § (3) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően a beszámolók elfogadásáról tájékoztatni fogom a házelnököt.  

Még egyszer köszönöm dr. Bartus Gábor titkár úrnak a részvételt. A napirendi 
pontot lezárom. A tanács munkájához további sikert kívánunk! Köszönöm szépen. (Dr. 
Bartus Gábor távozik az ülésteremből.) 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása címmel 
benyújtott T/11485. számú törvényjavaslat  
(Nunkovics Tibor (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Következik a 2. napirendi pontunk: a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. 
törvény módosítása címmel benyújtott T/11485. számú törvényjavaslat vitája, majd a 
döntés a tárgysorozatba vételről. Megadom a szót az előterjesztőnek, Nunkovics Tibor 
alelnök úrnak. Parancsoljon! 

Nunkovics Tibor szóbeli kiegészítése 

NUNKOVICS TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Köszönöm a 
szót, elnök asszony. Tisztelt Képviselőtársaim! Ez a javaslat már nem először van a 
bizottság előtt, és azért szerettem volna újra benyújtani - és reménykedem benne, hogy 
ezúttal a parlament elé kerülhet -, ugyanis egy újabb bányanyitási ügy látott napvilágot 
még a nyár folyamán, ez konkrétan Pilismaróton történt, amely aztán odáig jutott, hogy 
a helyi polgármester, egy fideszes támogatottsággal, korábban fideszes 
támogatottsággal indult polgármester és a képviselő-testület egyébként le is mondott e 
miatt a balhés ügy miatt. Egészen egyszerűen csak az utolsó pillanatban - amikor már 
törvényi kötelezettség volt rá - értesítették a lakosságot, hogy mi készül az üdülőövezet 
közvetlen közelében, szomszédságában. Ugye, itt egy külszíni bányát, egy sóderbányát 
szerettek volna nyitni, ami most ugyan a környezetvédelmi hatóság által meg lett 
vétózva, legalábbis egy időre biztosan, de miután az időközi választást majd a 
veszélyhelyzet, illetve a járvány enyhülése után tartják meg, kérdéses, hogy hogyan 
alakul tovább a bányanyitás ügye. Egy ugyanilyen helyzet vagy nagyon hasonló helyzet 
volt egyébként Pilisvörösvár és Pilisszántó esetében. Korábban, amikor benyújtottam 
ezt a javaslatot, azt az ottani ügy ihlette.  

A törvényjavaslat, a törvénymódosítási javaslat igazából egy igen egyszerű 
kitételt tenne, mégpedig azt, hogy egy 3 kilométeres körzeten belül, tehát egy 
lakókörzethez kevesebb mint 3 kilométerre lévő bányát, egy új bányát nyitnának meg 
vagy egy régi bányát nyitnának meg újra, akkor ott kötelezően helyi népszavazást 
kellene erről kiírni. Ez a javaslat tehát nem a bányanyitás ellen van, de igenis a helyi 
lakosok joga eldönteni, hogy ők szeretnének-e egy ilyen beruházást a közvetlen 
környezetükben, avagy nem. Itt nyilván mérlegelni kell azt, hogy milyen anyagi, 
gazdasági vonzata van egy adott település számára egy ilyen bányanyitásnak, illetve 
hogy az milyen környezetvédelmi és egészségügyi kockázatokkal jár, de úgy gondolom, 
hogy ezt nem a szakembereknek kell eldönteniük, a szakemberek erről minden egyes 
esetben fel kell hogy világosítsák a helyi lakosokat, a helyi lakosoknak pedig igenis 
joguk van ahhoz, hogy eldöntsék, hogy mit akarnak kezdeni ezzel a helyzettel, 
támogatnának-e egy bányanyitást, avagy nem.  
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Én Dorogról jövök, nálunk is van egy kőfejtő, egy kőbánya, amely 
tulajdonképpen közvetlenül a város határában, jóformán pár száz méterre van egy-két 
lakóingatlantól, és látom, hogy milyen problémát okoz ez a helyiek mindennapjaiban, 
amikor már egy nap után is lassan centiméteres por lepi a teraszokat, a kerteket, ami 
nem feltétlenül támogatja az egészséges életmódot. Úgyhogy személyes tapasztalatom 
is van ezekről a dolgokról, és azt gondolom, hogy nem szeretném, ha másoknak is lenne 
személyes tapasztalata az ilyen működésekről. Szeretném azt, hogyha Magyarországon 
a magyar emberek eldönthetnék azt, hogy mihez kezdenek a saját környezetükkel, és 
mihez adnak vagy mihez nem adnak engedélyt.  

Köszönöm szépen, és kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák a javaslatot, 
kerüljön a parlament elé, és ott akár vitatkozzunk róla, mert akár módosító 
indítványokkal is, de nagyon jó lenne, ha ez a törvényjavaslat elfogadásra kerülne. 
Köszönöm.  

Hozzászólás 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. 
(Senki nem jelentkezik.) Akkor megkérem Bencsik alelnök urat, hogy vegye át egy 
pillanatra az elnöklést.  

 
(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): Köszönöm szépen. Az LMP és jómagam is 

támogatjuk a törvényjavaslatot azon egyszerű oknál fogva, mert igen, a bányanyitás 
valóban jelentős környezetátalakítással, környezetszennyezéssel jár, és minimum 
3 kilométeres körzeten belül, amíg eléggé közvetlenül érinti a helyi lakosokat, legyen 
döntési lehetőségük arról, hogy a bányával és annak a következményeivel együtt 
akarnak-e élni, vagy pedig nem akarják ezt. Maximálisan támogatni javasoljuk tehát 
ennek a javaslatnak a napirendre vételét. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Az elnöki feladatokat visszaadom.  

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

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

Köszönöm szépen. Ki kíván még hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) Úgy látom, hogy 
senki. A képviselő úr szeretne reagálni? Nunkovics képviselő úr kíván reagálni? 

 
NUNKOVICS TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Nem, 

köszönöm.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Nem. Akkor döntenünk kell a tárgysorozatba vételről. Ki az, aki 
támogatja? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 7 nem támogatja. Megállapítom, hogy a bizottság a 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételét nem támogatta.  

Mielőtt rátérünk a 3. napirendi pontra, tekintettel arra, hogy a következő két 
napirendi pontnál én leszek az előterjesztő, az előző ülésükhöz hasonlóan megkérem 
Bencsik János alelnök urat, hogy ezeknél a napirendi pontoknál végig vegye át az 
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elnöklést annak érdekében, hogy ne kelljen többször oda-vissza adni a levezető elnöki 
szerepet. 

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

Magyarország zöldfelületi rendszereinek védelméről és a 
”Zöldfelületi moratórium” bevezetéséről szóló H/13189. számú 
határozati javaslat   
(Schmuck Erzsébet (LMP) képviselő önálló indítványa)   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Következik a 3. napirendi pont: Magyarország zöldfelületi rendszereinek védelméről és 
a ”Zöldfelületi moratórium” bevezetéséről szóló H/13189. számú határozati javaslat 
vitája, majd döntés a tárgysorozatba vételről. Megadom a szót az előterjesztő Schmuck 
Erzsébet elnök asszonynak.  

Schmuck Erzsébet szóbeli kiegészítése 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót, alelnök úr. Azt 
gondolom, mindenki előtt egyértelmű, hogy az éghajlat változása rettentően gyorsul, 
nem véletlen, hogy globális szinten az ENSZ is és az Európai Unió is azon igyekszik, 
hogy egyre szigorúbb klímacélokat határozzunk meg, és ezzel párhuzamosan minél 
előbb elérjük a klímasemlegességet. A zöldfelületi moratórium nagyon jelentősen 
összefügg a klímasemlegességnek az elérésével. Az LMP egyébként, és nemcsak az 
LMP, hanem az Európai Zöldek és nagyon-nagyon sok szakmai szervezet is 2040-re 
tűzi ki a klímasemlegesség elérését, tehát a 2050 már eléggé későn van, amilyen 
gyorsan változik az éghajlat.  

Ahhoz, hogy a klímasemlegességet el tudjuk érni akár 2050-re is, nagyon fontos 
a nyelőknek, tehát a zöldfelületnek a védelme, ezeknek a megőrzése. Sajnos 
Magyarország, hogyha megnézzük a rendszerváltás utáni időszakot, azon országok 
közé tartozik, amelyek az élen vannak a tekintetben, hogy mekkora zöldfelületet 
betonozott le, és mekkora zöldfelületet vett el egyéb célra. Éppen ezért fontosnak 
tartjuk, hogy most megálljt kell ennek mondani, és be kell vezetni a zöldfelületi 
moratóriumot. Nagyon remélem, hogy képviselőtársaim támogatják, hogy ez 
napirendre kerülhessen, mert hogyha a végén az Országgyűlés esetleg nemet mondana 
erre, akkor is beszélnünk kell ezekről a kérdésekről.  

Nem részletezem most, hogy mi mindent értünk itt a zöldfelület alatt, ez a 
határozati javaslatban szerepel. Egyébként nyilván lehetőség van a zöldfelületre 
tervezett későbbi fejlesztések áthelyezésére barnamezős területekre, éppen ezért azt 
javasoljuk, hogy ha valahol mégis nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlen 
zöldfelületi területhez hozzányúlni, akkor az csak olyan módon történjen meg, hogy 
máshol barnamezős területet alkalmassá teszünk arra, hogy ellássa a zöldfelületi 
funkciót. Köszönöm.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül kíván-e valaki 
hozzászólni az elhangzottakhoz. (Senki nem jelentkezik.) Úgy látom, nincs ilyen 
szándék. Akkor most döntenünk kell a tárgysorozatba vételről. Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) 3 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem szavazat. 
Megállapítom, hogy a bizottság a határozati javaslat tárgysorozatba vételét nem 
támogatta.  
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A klímavédelemről szóló 2020. évi XLIV. törvény módosításáról 
szóló T/13194. számú törvényjavaslat  
(Schmuck Erzsébet (LMP) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Következik a 4. napirendi pont a klímavédelemről szóló 2020. évi XLIV. törvény 
módosításáról szóló T/13194. számú törvényjavaslat vitája, majd döntés a 
tárgysorozatba vételről. Megadom a szót az előterjesztőnek, Schmuck Erzsébet elnök 
asszonynak.  

Schmuck Erzsébet szóbeli kiegészítése 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Majdhogynem 
folytatnom kell az előző gondolatmenetet. Az igaz, hogy tavasszal az Országgyűlés a 
kormánytöbbség javaslatára elfogadott egy klímatörvényt, de az a klímatörvény messze 
nem tartalmaz elegendő, megfelelő célokat, klímacélokat ahhoz, hogy Magyarországon 
valóban meg lehessen fékezni az éghajlatváltozást. Ugyancsak azt látjuk, hogy az 
Európai Unióban és a világ más részein is egyre szigorúbb klímacélokat fogalmaznak 
meg, most csak egy pici kitérő: reméljük, hogy az Egyesült Államok is vissza fog térni a 
párizsi klímaegyezményhez, mint ahogyan Joe Biden bejelentette.  

Ebben a javaslatban mi 65 százalékos szén-dioxid-csökkentést, illetve 
üvegházhatásúgáz-csökkentést jelölünk meg, hogy ennyit kellene 2030-ra elérni. Az 
Európai Parlament 60 százalékról döntött, de a tudomány, illetve nagyon-nagyon sok 
tudós és civil szervezetek, szakértők szerint már a 60 százalékos csökkentés sem lesz 
elegendő 2030-ra. Egyébként jelezni szeretném, hogy a gyors változásokat láthatjuk az 
elmúlt évek történéseiben is, 2015-ben a párizsi klímacsúcson még 2 Celsius-fokos 
hőmérséklet-emelkedést tartottak kívánatosnak, illetve szükségesnek, akkor még a 
1,5 Celsius-fokos hőmérséklet-, átlaghőmérséklet-emelkedés a kívánatos kategóriába 
tartozott, de nagyon hamar kiderül, hogy a 2 Celsius-fok bőven nem elegendő, és a 
forduló pont, a tipping point 1,5 Celsius-fok. Ennek nyilván nagyon szigorú 
következményei vannak.  

Az biztos, hogy Magyarországnak is változtatnia kell a stratégiáján, mert 2013 
végétől, 2014-től Magyarország egy növekvő kibocsátási pályára állt át, és igaz, hogy 
most azt mondjuk, hogy 32 százaléknál tartunk, de ne feledkezzünk el arról, hogy 2013 
végére elértük a 40 százalékos csökkentést. Itt tehát nagyon komoly változásokat kell 
elérni, és az irányt meg kell jelölni, ezért a 65 százalékos csökkentést javasoljuk, illetve 
mint amit az előző napirendi pontnál javaslatként is megfogalmaztunk, hogy 2040-re 
el kellene érni a klímasemlegességet.  

Ezen túl ez a javaslatunk még olyan elemeket is tartalmaz, hogy sokkal 
gyorsabban és hatékonyabban kellene a klímaváltozáshoz alkalmazkodnia az 
országnak. Ehhez forrásokat és eszközöket kell biztosítani.  

Kérem a bizottságot, támogassa a javaslatot.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, a bizottság tagjai közül kíván-e valaki 
hozzászólni a vitához. (Senki nem jelentkezik.) Megállapítom, hogy ilyen szándék 
nincs. Döntünk a tárgysorozatba vételről. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem szavazat. Megállapítom, hogy a 
bizottság a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét nem támogatta. 

Visszaadom az ülésvezetési feladatokat az elnök asszonynak.  
 

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

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszönöm szépen, alelnök úr. Az első ülésünk most akkor véget ér. 10 óra 15 perckor 
folytatjuk. Mindenkit kérek, hogy legyen itt időben, hogy el tudjuk kezdeni, mert 11.15-
kor szavazni fogunk a plenáris ülésen. Köszönöm szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 54 perc) 

Bencsik János 
a bizottság alelnöke 

 Schmuck Erzsébet 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  


