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Napirendi javaslat  

 

1. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvénynek 
a parlagfű elleni védekezés hatékonyságának növelése érdekében szükséges 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/15364. szám) 
(Dr. Szél Bernadett (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

2. Az energiaszegénység és a levegőszennyezés csökkentéséről szóló határozati 
javaslat (H/15188. szám)  
(Schmuck Erzsébet, Hohn Krisztina (LMP) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

3. A házi méhek védelmében címmel benyújtott határozati javaslat (H/15354. 
szám)  
(Schmuck Erzsébet, Hohn Krisztina (LMP) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

4. A glyphosate-ra és a glyphosate-tűrő növényekre vonatkozó nemzeti 
álláspontról és intézkedési terv kialakításáról szóló határozati javaslat 
(H/15365. szám)  
(Schmuck Erzsébet, Demeter Márta, Hohn Krisztina, Ungár Péter (LMP) 
képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

5. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
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Simonka György (Fidesz) Varga Gábornak (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  

Hatvani Szabolcs bizottsági munkatárs  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Javasolom, hogy kezdjük el a mai ülésünket. Így a mai, április 12-ei 
ülésünket megnyitom. Köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, illetve az ülésre 
érkezett hallgatóságot! Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Bencsik János 
alelnök úr helyettesíti Turi-Kovács Béla képviselő urat, és Varga Gábor helyettesíti 
Simonka Györgyöt.  

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel a bizottság ülését 
- az eddigi gyakorlatnak megfelelően - a belső televíziós hálózaton közvetítik, így 
biztosítva a sajtó számára a nyilvánosságot. 

A mai ülésünk napirendi javaslatát előzetesen megküldtük. Ugyanakkor Szél 
Bernadett képviselő asszony előterjesztőként kezdeményezte, hogy a mai ülésünkön ne 
kerüljön sor a napirendi javaslat első pontjában szereplő indítványának 
megtárgyalására, így a napirendi javaslatot ezen pont nélkül teszem fel szavazásra. 
Kérem, aki egyetért az így módosult javaslattal, kézfeltartással jelezze! (Szavazás) 
Köszönöm, megállapítom, hogy a bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta. 

Mielőtt rátérünk az így első helyre került napirendi pontra, tekintettel arra, hogy 
mindhárom érdemi napirendi pontnál én leszek az előterjesztő, ezért az előző 
üléseinkhez hasonlóan megkérem Bencsik János alelnök urat, hogy ezeknél a 
napirendi pontoknál vegye át az elnöklést annak érdekében, hogy ne kelljen többször 
oda-vissza adni a levezető elnöki szerepet. Így átadom az alelnök úrnak a levezetést.  

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

Az energiaszegénység és a levegőszennyezés csökkentéséről szóló 
H/15188. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! Következik az első napirendi pont, az energiaszegénység és a 
levegőszennyezés csökkentéséről szóló H/15188. számú határozati javaslat vitája, majd 
döntés a tárgysorozatba vételről. Megadom a szót az előterjesztők képviseletében 
Schmuck Erzsébet elnök asszonynak.  

Schmuck Erzsébet szóbeli kiegészítése 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Naponta érkezik drámai hír a Covid-járvánnyal összefüggésben, 
hiszen naponta kétszáz-háromszáz honfitársunkat veszítjük el, és nem mindenki 
gondol ebben az időszakban arra az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és a hazai 
szakértők által is alátámasztott adatra, hogy hazánkban évente mintegy 13-14 ezer 
ember idő előtti halála köthető a rossz levegőminőséghez. Tudomásul kell venni, hogy 
nincs biztonságos mértékű légszennyezés, annak minden mennyisége káros az 
egészségre. 

Az uniós és ennek megfelelően a hazai jogszabályok alapján egy évben legfeljebb 
35 napon lehet magasabb a PM10-koncentráció az egészségügyi határértéknél, 
ugyanakkor Magyarország egyes részein szinte minden évben előfordul, hogy 70-
90 napon keresztül meghaladják ezt a határértéket a mérőállomásokon mért adatok. 
És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy ennek mekkora nagy a gazdasági kára. 
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Mindennek természetesen sokrétű és összetett okai és egyben következményei 
vannak. Ezek közé tartozik, hogy Magyarországon nagyon régóta gondot jelent a 
lakosság 30-40 százalékát érintő energiaszegénység és az ezzel szorosan összefüggő 
egészségtelen levegő. Az alapvető jogok biztosának vizsgálata szerint napjainkra a 
légszennyezés fő előidézője, hogy a lakosság széles rétegei fát, lignitet, barnaszenet, sőt 
nemegyszer hulladékot égetnek, és ez az arány nagyon-nagyon megemelkedett az 
elmúlt években. Míg 2000-ben a lakossági fűtésből származó egészségkárosító 
részecskekibocsátás - PM10 - az összkibocsátás 24 százalékát tette ki, 2013-ra ez az 
arány 45 százalékra nőtt. Ezen belül pedig az egészséget leginkább veszélyeztető 
legapróbb részecskék - PM2,5 - kibocsátásának 74 százalékáért volt felelős a lakossági 
égetés. 

A probléma megoldásához nyilván átfogó kormányzati intézkedések 
szükségesek, melyeknek része többek között a szegénység visszaszorítása, a lakások 
energetikai mélyfelújítása, valamint a környezeti tudatosság javítása. Ezek mellett 
azonban azonnali hatállyal olyan intézkedéseket is meg kell hozni, amelyek a fenti 
programok megvalósulásáig is érdemi segítséget nyújtanak az energiaszegénységben 
élőknek, és csökkentik a légszennyezést.  

Minthogy a kormány elmulasztotta, hogy kellően hatékony intézkedéseket 
hozzon a probléma kezelésére, az LMP - Magyarország Zöld Pártja országgyűlési 
határozatba foglalta a 14 legsürgősebb, általunk legfontosabbnak ítélt intézkedések. 
Kérem a bizottságot és kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák a tárgysorozatba 
vételt és a határozati javaslatban megfogalmazott teendőket. 

 
ELNÖK: Köszönöm az előterjesztő bevezető gondolatait.  
Tisztelettel kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül kíván-e valaki hozzászólni a 

vitához. (Senki nem jelentkezik.) Nem látok hozzászólási szándékot.  

Határozathozatal 

Akkor most döntenünk kell a tárgysorozatba vételről. Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem szavazat. 
Megállapítom, hogy a bizottság a határozati javaslat tárgysorozatba vételét nem 
támogatja.  

A házi méhek védelmében címmel benyújtott H/15354. számú 
határozati javaslat (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről) 

Következik a második napirendi pont, „A házi méhek védelmében” című 
H/15354. számú határozati javaslat vitája, majd döntés a tárgysorozatba vételről. 
Megadom a szót az előterjesztők képviseletében Schmuck Erzsébet elnök asszonynak. 
(Hajdu László megérkezik az ülésre.) 

Schmuck Erzsébet szóbeli kiegészítése 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Ezt a tárgysorozatba vételt nem először hozzuk ide és hozom ide, 
nyilván azért, mert a házi méhek és a több ezer másik beporzó rovarfaj a haszonállatok 
közé tartoznak, létük, elterjedésük rengeteg élelmiszer termelésének alapvető feltétele.  

Az iparszerű, sok vegyi anyagot alkalmazó gazdálkodási formák, a hatalmas 
kiterjedésű monokultúrák, a táblaszegélyek és a természetközeli területek mozaikos 
hálózatának eltűnése és a klímaváltozás jelentős mértékben csökkentette a beporzó 
rovaroknak a populációit. Kutatások szerint a házi méhekben és méhészeti 
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termékekben több mint nyolcvanféle növényvédő szer mutatható ki. Nincs a beporzó 
rovarok számára elegendő élőhely, és új betegségek is megjelennek. 

Az LMP ezért a beporzó fajok védelme érdekében alapvető intézkedést foglalt 
határozatba. Először is, hogy a kormány hozzon létre online permetezési naplót, egy 
olyan adminisztrációs rendszert, amely a modern kor elvárásainak megfelelő 
applikációs formában is elérhető, egyúttal elősegítve a gazdák és a méhészek közötti 
kapcsolattartást.  

A második, hogy mivel a monokultúrával művelt táblák mérete Magyarországon 
egészen extrém nagy méreteket öltött, javasoljuk, hogy például a csehországi 
gyakorlathoz hasonlóan az azonos kultúrával művelt szántóföldek táblaméretét 
maximáljuk. Az ott alkalmazott 30 hektáros maximális táblaméret nem jelenti a 
gazdálkodás hatékonyságának a csökkenését, azonban a táblaméretek csökkenése 
mozaikosabb tájszerkezethez, a táblaszegélyek hosszának, kiterjedésének a 
növeléséhez vezet, ami többek között a beporzó rovarok számára is hasznos.  

A harmadik javaslat pedig azzal kapcsolatos, hogy jelenleg a területalapú 
támogatási jogosultság elvesztését jelenti, ha egy gazdálkodó önkéntesen, akár nehezen 
vagy kevésbé gazdaságosan művelhető területein természetszerű, műveletlen részeket, 
így ökooázisokat vagy kisléptékű vizes élőhelyeket hagy az ökoszisztéma más 
elemeinek, a beporzó és ragadozó rovarok, a madarak, kétéltűek, apróvadak, illetve 
egyéb állatok részére. Ez káros gyakorlat, amelyet az új támogatási ciklusban orvosolni 
kell. Kérem képviselőtársaimat, támogassák a javaslatunkat.  

 
ELNÖK: Tisztelettel kérdezem a bizottság tagjait, van-e hozzászólási szándéka 

valakinek. (Senki nem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs.  

Határozathozatal 

Szavazásra kerül sor. Ki az, aki támogatja a tárgysorozatba vételt? (Szavazás.) 
3 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem szavazat. Megállapítom, hogy a 
bizottság a határozati javaslat tárgysorozatba vételét nem támogatta. 

A glyphosate-ra és a glyphosate-tűrő növényekre vonatkozó nemzeti 
álláspontról és intézkedési terv kialakításáról szóló H/15365. számú 
határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Következik a harmadik, utolsó érdemi napirendi pontunk, a glyphosate-ra és a 
glyphosate-tűrő növényekre vonatkozó nemzeti álláspontról és intézkedési terv 
kialakításáról szóló H/15365. számú határozati javaslat vitája, majd döntés a 
tárgysorozatba vételről. Megadom a szót az előterjesztők képviseletében Schmuck 
Erzsébet elnök asszonynak. 

Schmuck Erzsébet szóbeli kiegészítése 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Ez már a második parlamenti ciklus, amikor az LMP felhívja a kormány 
figyelmét arra, hogy az álljon ki a glyphosate-tartalmú növényvédő szerek európai 
terjesztési engedélyének visszavonásáért ahelyett, hogy mindent elkövet, hogy ez a szer 
minél tovább alkalmazható legyen Magyarországon. 

Az Egészségügyi Világszervezet állásfoglalást adott ki arról, hogy a glyphosate 
milyen humánegészségügyi kockázatokat rejt. Összefüggést mutattak ki a lakosság 
körében a non-Hodgkin limfóma előfordulásának valószínűsége és a glyphosate-nak 
való kitettség között. Külön figyelmeztető még, hogy az emberi vizeletmintából a 
hatóanyag gyakorta kimutatható. A kutatási eredmények még további káros hatásokat 
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mutattak ki a mezőgazdasági vegyszerek használata miatt: nők esetében a policisztás 
ovárium szindróma, valamint az endometriózis gyakoribbá válása, a spontán vetélés, a 
méhen belüli magzati halál és a koraszülés, férfiak esetében a nemzőképesség 
csökkenése és mindkét nem esetében a nemiség fejlődésének a rendellenességei.  

Mindezzel összefügg, hogy Magyarországon jelenleg mintegy 150 ezer pár küzd 
azzal, hogy hiába tesz meg mindent a gyermekvállalásért. A meddőség nemcsak az 
egyes emberek problémája, hanem Magyarország problémája is, hiszen nem születnek 
meg azok a tervezett és várt gyermekek, akik megszülethetnének, ha a kedvezőtlen 
környezeti hatások, az okok megszüntetésre kerülnének. 

Az elmondottakon túl hazánk GMO-ellenes politikája, valamint az EU több 
tagállamának jó gyakorlata alapján szükséges és lehetséges a glyphosate hazai 
alkalmazásának kivezetése, betiltása.  

Az országgyűlési határozat tervezete az ezen célok megvalósításához szükséges 
intézkedéseket tartalmazza, figyelemmel a fokozatos kivezetés szempontjaira is. Kérem 
képviselőtársaimat, támogassák a javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelettel kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e 

valaki hozzászólni. (Senki nem jelentkezik.) Nem látok jelentkezőt.  

Határozathozatal 

Szavazásra kerül sor. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3 igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem szavazat. Megállapítom, hogy a 
bizottság nem támogatja a határozati javaslat tárgysorozatba vételi kérelmét. 

Visszaadom az ülésvezetést Schmuck Erzsébet elnök asszonynak.  
 

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

Egyebek  

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszönöm szépen. Mai utolsó, egyebek napirendi pontunkban tájékoztatom a 
bizottságot, hogy a következő ülésünk időpontjáról és várható napirendjéről most nem 
tudok érdemi információt adni. A mai ülésen az összes eddig ismert kötelező 
feladatunkat elvégeztük, illetve Szél Bernadett képviselő asszony indítványát 30 napon 
belül napirendre kell vennünk, azaz várhatóan a következő ülésünkön tárgyalni fogjuk. 
Ennek időpontjáról a titkárság értesíteni fogja a bizottság tagjait.  

Ezen kívül jelzem, hogy a közelmúltban két megkeresés is érkezett külföldi 
partnerbizottságoktól találkozókra, és ezeket a jelenlegi helyzetnek megfelelően online 
formában fogjuk megtartani. Először a marokkói partnereinkkel lesz megbeszélés 
2021. április 20-án, kedden 11 és 13 óra között, illetve északi partnerünkkel, a finn 
Jövőbizottsággal kerül sor egy találkozóra 2021. május 5-én, szerdán 14 és 16 óra 
között. A helyszín a félemelet 90. számú Jókai terem lesz, tolmácsolást biztosítanak. 
Kérem, aki szeretne részt venni, az jelezze a titkárság felé, és mindenki időben meg 
fogja kapni a felkészítő anyagokat. 

Kérdezem, hogy az egyebek között bármelyik bizottsági tagnak van-e más 
kérdése, véleménye. (Senki nem jelentkezik.) Illetve még egy dologról szeretném 
tájékoztatni a bizottságot: ma a bizottsági ülés előtt elnökségi ülést tartottunk, és az 
elnökség javasolja, hogy júniusban, hogyha a nyitásra sor kerülhet, akkor tartsunk egy 
tematikus bizottsági ülést, amelynek a témája lehetne, hogy a klímaváltozás ügyében 
hogyan haladunk előre. Felvesszük a kapcsolatot az illetékes államtitkár úrral annak 
érdekében, hogy ők hogyan látják, mikor kerülhetne erre sor.  
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Az ülés berekesztése 

Ha nincs más (Senki nem jelentkezik.), nincs, köszönöm szépen, akkor a mai 
ülésünket lezárom, és további szép napot és jó munkát kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 20 perc) 

Bencsik János 
a bizottság alelnöke 

 Schmuck Erzsébet 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


